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 | انثلا عيت ئاشف فذ الا لاوةأوةدراولاةصمتلا ثيداالاباب 98
 ا و ملا ةودرو نو 1 رات عمخلا ندا رادار اعلا

 اللاب ما ىفارنؤم ءوضولا ةيضر ذوةكمىامدقمةالعلاةمضر ذفباو+لاولاؤ وبلا باب

 ةرووتبل لد اضذفةد درا ولا ةدهرصل ا ثيداحالا باب (

ر طل هللا 5
 . 000101 ه

 ثآ اردل ا فرش باب

 00 ار افاعتمث نزول اشك ام ققالال اواو ةدراولا ةصبصتلا ثدامالا بابا
 ٍ مها دعا ناب ةوئحولالوزت رب عا اون آف ةدراولا ةصصصلا ث .داحالاوت اب" الانا

 : 5 تاقتالاق ةرك دكت ار 1 هل و وسلو زث زبابنت ري

 0 ذاق فحمل قعشاسناوؤيدملا نوف هو ةوسلا ءزفنآر ةلافنلأت أب

 0 1 .ملظعلا فعالا ىفنيذالا ةطقتلاوب ارحالا عضو نمو باب ًُ

 0 اسيا برقان ”لّوأو ةيب رعلاب طخ نملّوأ ف ةعالالاوذأو معلا رابخالاباب

 : خلاتاضر ءلانمةريخالاةظر ,ءلاىفةُعالا اود ةذراولا ةكدصلا ثدداحالاب ار

 ل 0

 3 م ارقلا لعمل اًضذى:دراولاةعضصلاثد داحالا تا

 1 نآلب قلاونا ارقلا داو لع نمل“ ءاضة ف ةدزاولاة<مغلا ثي داحالا باي

 تاآرقلاةءار ةفنا اريبعتل اوثادلالاةمزح قةعالال اوقأوةد وا ولا ةصمصلا ثيداسالا باب :

 امل 5 وأ امهسسوا ف دتملاو انآ ارقلا,ىذسا نوف ثدداحالاو تأ . الاب اي ش

 7 م ءىنمتلاونآ ارقلا ل هأ مار كا ىف ةدراولا ةصصصلا ثدداحالاو تان“ الباب 1 ْ

 خل اراك ذال نما ريغو لفاوذل !ثاولصلا نمتادابغلا بدت 56 05
 جارعملا لبق ةالصل ةيفمكن انن و تاب وثكللاتاواضلار ارمسأت اب

 ا +: !تاقوالا فة رملاةلفانلاةالصصلا لئاضف ىف ةدراولا ةكضتلا ثداسالا بان 5

 ىلا ١ ةالصلك اًضفوراهتل الو | قارشال !ةالصل اضفىةدراولا دعا اثي داحالا باب

 نيءاشعلا نيبامءامخاو نيد اًوالاةالص لت اًضخىفةدراولا :عفعل !ثدذاحالاب اب

 ل البلا ءايحا قد هتلاةالسلت اضف ىفةدراولا ة«دعلاث .داحالاو تان هيلا 7

 2 ادقعىفةدرا ولا ةحصصلا ثيداحالاباب

 |عس .ءاسالاىلامافلفاوذلال# اًضذ يهد آم اولا ةممصل !ثدداحالاباب

 حار وهشلاىلابل ف هرش | قلذاونلاتاولصل !لئاضف ىف ةدر اولا ةمفتلا ثر داحالاب اب

 ملا ةضراعلابا سلا نعل ئاوذل اتاواسل فهد راولا ةصصعلا ثرداسالا بان

 مضااءالصكداتعملادرولا ب>اصاةمءالا لاو ؟وةدراولا ةدصصلا ثدداحالا ساب
 لاو سلا لئاضففدر واماب

 اهريغو ىص

 ملص ةمنابن و ءوشولاةث-ةالصلئاضفىفةمالالاوقأو ةدراولاة وصلا ثدداسالاٍبأب

 ل.سغلاو
 ملقلال ]وط لئاضفىفةمال !لاوق 1 ود در اولا ةدصل اثدإ داحالا اب

 لاوذأ اودوصسلا ىف حبستلا لئاضف ىف ةدراولا ةدهمملا ثي داحالا باب

 0 متر م << 2-0-7777
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 ' ةقمدت

 هدوحسو هعوكر و هنالصن مقرن ىذلا ىراسلا مذىفةدراولاةمتلاثدداسالاباب . د

 ملابتا ص عتيس ىلءلاسعالا نا ناب ىفةعالالاو 5دأ ًاوةدراولا ةحمصلا ثيد داحالا اوتان“ الباب 1

 لاهي عنمورفاسملا نينالصلا عج ف ةالالاوقأوةدراولا ةدعتلا ثيداحالابا 7
 اهاقوألضذ أناس وةوالّتلاب ادا فلئاسملاو:دراولا ة«صعلاث يداحالاباب

 1 لاماثالث نم لقأ فن آرقلا ارق نم هقغن ممالسلاوةالصل هيلع هلوقباب 0
 ةءارقدعب لدا كلذ لس ملاذاو:ءا ارقلاةىسندودحفةئالالاوذأ باب هو
 ملاعارتس الاةمض هرةنابد و ريغلا نعت .ةرقلا عا ْة-اىلئاضفىفةدراولا ةصدصلا ثيداحالا با 0ع

 . دابعلا مالكىلعىلاعتهنلامالكل ضذ ف:دراولا ةحيمصلا ثيداسالاو تان“ الباي هم

 ةءارق ىل عبط اوب نأد> أ لكىلع مال. اوذالمنل هيلع هرساوأى ةدراولا ةعجدتلا ثيداحالا باي 0

 ملانآرقلا

 ن ارقلاعفردعب ناعالالهأ ةيغيكو مفر نأ ل بةنآرقلا اًورقامالسلاوةالصلا هيلعهلوقبأب هد
 نارقلال ماو ىلا هلال اضف ىةد راولا ةمعلا ثدداحالاباب هب

 حلا نانجلا تاج ردباستك ف ةد راولا ة مصل |ثيداحالا باب 6

 حلاذآ ارقلان مءافشلا ب اطىةد راولا ةصيمصلا ثيداحالا اي 7

 مان ارقلاب ةمقرلازاوح ىف ةالال اوقأو ثدداحآلاباب 7

 ةهظع:دئافىهورطملاءامىلعةءارقلاب روسلاص او قدراولاثيد+لاباب +:

 ظفحلاةوقو مهغلاو لمعلا ةدابزلصئاس+ا فة ءالالاوقأوةدراولاةعمصلا ثيداحالاباب +(

 مل انيعلاءالحنالصئاصخلاىفخباشملالاوقآوةدراولاثدداحالاب ا,
 ملا ةءارقلاب ءاقستسالا ف ةدراولاةصصصلا ثرداحالاوت ان“ الاباب 7
 ١ لا ةراذتخالا فةدر اولا ةصوعل !ثيداحالا اركذو تان“ الاوروسلاصاوحتباب . +7
 تان ” ةدالولااههلعترسع غلا ةأر 1!ق-ىفةدراولا:كدجلاثيداحالاو تان“ الانا“ دم

 ارم فوععلا له أباد ءاسم» اص اود ىفنيرسسفملالاوقأو ةدراولاةصدتلا ثيداحالاباي 3

 قسعج نهرخ ا فوصعبهكنولوأ سجلات ان الاصاوختباب
 ملا تافاقرشع هنآ لكى ةينآ ارغلاتاي" الاس جلا ص اوحخ ىفخاشملاو مالا لاوذأ باب 78

 ملا ةينازلاو الا حالص ا ىف:دراولاة تلا ث دداحالاو تاب اآلاصاوحتباب 7
 ضدزملاءافشو ع وردملا ن ءىاح .ورلا عفدىةد :راولا ةعرصل اثدداحال اوتاب الاضاو>: باب 3

 :ديدعدئاوذوةبب رغرارسأ ىف ةد>اولاه "آلا صاوتباب
 ةلاضلادر وبولطم او بئاغلابا»فرولاوتان الاصاوختباب 4
 ةرقبلاةروبرخ1لئاضف ىف ةدراولاة معلا ث تيدلجالاباب 4

 جل اماعنال اةرو هلو انما ثالث لافي ةدراولا ة عصبت احلا با ؛,/1

 معااهصاوحخ ناس قو نيملاظل انمتذك ىناكناعستنأ |الاهلا الل ءاضة ف ةدر اولا عملا !ثيداحالاب با
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 مولعل ارح فرك" ذام ىلع هل وبل اريسفت ىف لضف
 ةفيرشلاءامسلالاوحا,ةقلعتملا ل ئاسألا ىف لصخ
 اهددعت اس ولعل اةءارقىف صئاصإلا لعذ

 اهلج ىفوةفب ريشلا هل مسبلا ةراك ف صئاصخلا لصف

 ضءغب ىلءنارقلا ضع. ليضفت فنيققحملا نم مالعالا مالا فالةدنانأب
 باتكلا ةحتافتآرقلا نمل سو هيلعهنتا لص ىننلا ىلع لزتاملو أب اب
 مل امس انوثالث ىهوةحاغلاءاعم "ناب ىفةدراولاة تلا ثر داحالا لهدف

 ةحت افلا ريسفت ىفةالا لاوةأو ةدراولا ةهمعل ا ثيدا>الا لصف
 هسفن دعت اعتهلنان أى ةمكسمل|نامب فل صف
 باتكدلاةءاففةس رغلاتاراشالاوةءالالاوةٌ[ ىف لءف

 باتكلا حاز ىفةثالثلاتاطاسل !ىفءا نالت الاقم لصف
 ةحئ اغل !لئاشفىريظعلا نآرقل اوفاأملا نماعبس كانبت 1دقلوةد الالوزنىفل سف
 *ةعافلا لد ءاضفىفةدراولا ةعصلا ثدداسالا ف لصف

 اهدئاص> ناب وفوزرملا مسقت :هبق ةوهعافل !صئاص+ تاس الاودئاصقل الصف

 ةيددعل ادئاوغلاوةريثكلا عفانملا نماهلامواهددعت ابي وةحافلاةءارق ف صن اضمن لصف
 اهلضفأو تافرصتلا ءظعأ و هوةحافلا فرد: ىف صاون! لصف
 سال مفانملا عسيج هيفوةحتافلااةياتكى صئاصخلا لصف

 نود*الاو آن يجو زلانيد حالصالل ةعاغلا صئاص-_ى:دئافلا لدف
 حولا ب اكن اييددعهيفو نيطايشلادبكل اطباو ىمركلاةب لو زنباب
 0 حلاىم ءركلا ا ةيملتعأ قةدراولاةجبتلاثيداحالا لصف
 حلاةالدلاريدفىمركلاةنآ ةءا ارةلئاضذىفةئالالاوةأو ةدراولاةحمعلا ث.دانألال كو

 سل 'تاولصلا باع فرب ريمكتلاود رمل او عبستلا لئاضفىفةدراولا ةحمصلا ثيدامالاّا]

 ْ ,لئاضفوماسسلا صئاضتخ ف :دراولا ةصصصلا ثدداسالاوت تان الال هذ

 هطدا ارمشو ءاعدلا بادى ةمئالالاوق او ةدراولا ةدخصتلا ثيداحالا لصف

 ى هركسلاةداريسفت ىفةعالا لاو ةأو :دراولا ة عدلا ثيداحالا لذ
 كك كلاةبنأ ةءارقلةيسدّلا صئاصانا ىفةئالالاوقأ ل دف

 حلااهتاعاسواهدد عتاب وى مركسلاة با | ةءا رغلةيسدغلا تاس ل

 اهتاوعدناسو ىم مركسلا 1 ةضان ارق لصف

 مركلاة نا ١ ةراتك ىف ةيسدقلا صئاصاا لصف

 9 ار زسارر للدعاة وددلا رتبي سف نب ريسشملالاوق باب

 ضصالخالاو رسام“ آف لصف

 ٠ الالاةر و ري سغت ىفةمالا لاوق أو ةدراولا ةحدصصأ !ثد داحالا لصف
 : اهددعنا هد وصالخالاةر وسةءار ةلئاشف ىف ةممصلا ثر داحالا لصف
 / لادا / البا صالخنالا ةر وسار ةموادملئاش ةىفةدراولاةعصعلا ثي داسالا لم

 نامل
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 حل !مانالا ديس ل ءمالسل اوةالصل |صاو ىف ةدرا ولا ةحصتلا ثمداحالا باي !

 صالخالا ةرو.سةياتكف صوفا لف
 0 2  اهصاوح نابوس ةروسلئاضفف هدرا ولا: حمصلا ثيداحالا باب

 10 ١ اهصاوخ تايب و خلا ةروسلئاضف ف ةدراولا معلا ثدداسالاباب

 ش قازرالا ليصض+ىفاهصاوحخ ناب وةعقاولا ةروسلئاضف ف ةدراولاثدداحالا ناي

 اهصاوخ ناد وكلم اةروسلءاضف ىف ةدرا ولاة كما !ثيداحالا باي

 نولءاستن معةر وسل ئاضف ف ةدراولا ثدداحالا باب
 اهصئاصخن اس وروسلا ضعن لئاضف ىف ةدراولا ثد داحالا باب

 امهصاو“ نام وكل رسم دن ملآو ىعتا !ةروسلئاضفىةدراولا ثنيداحالاباب

 ١ او داب ور للا وسو ردةلاةروس ل ئاضذفةد راولاةصصعلا ب داحالا باي

 1 حلااهصاوخ ناس ومو هيلعهللاىلسىنلاايو ورلئاضة فد دراولاثد داحالا باي

 1 امهصاوخ نا ونيةذوعملالئاضف ىف:دراولا ثد داحالا باب

 ملا ةالصل اةظفل بادآ فرار ءالالهألاوةأو ةدراولا ثدداحالاو تان الا باي

 حلانامإلاةقيقفتمالالاو ةأوةدراولا ةحدصلا ثدداحالاو تان“ الاباي

 لا ماسقأ ةثالث ىلع اعالا نآىف:ءالال اوةأو:دراولاة«هتلا ثدداحالاوت ان" الاضأب

 حلادم-وتلاةلكلث راضفىفةءالالاوق أو ةدراولا ةهعتلا ثدداحالا باب

 ش ملا قيقحلاد.جوتلا ناب ىفةّمالالاوق أو :دراولا ةعصل !ثدداحالا باي

 تاجاحلاءاضةودارملا لوص+ل مهتل لس عفانمو عاشملا قاغن اب ناكج وحن متن صاوخباب
 : هريس روربك زي شلا ئاسنالاةكلمل مالم قةيهللا تار ريبدَتلا باي

 لماكتل اد شزملاتامالع ف ىدر ورهسلا يشأ /ةيصوو ياشملا لاو باب
 «(تء)#
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 ا ا كف + #8 8 ك8 5 ك5 كرك 6 كو ع | ا ص ص ص د هد 252 1ك ها ةيحفت ةيديميم ديب لإ يدم عع عع عقد

 2 #2 0 2 هيلا الدجل

 ديب جو | قدم 8 © ص69 يمك دادي د |: يف 34| او دحعاندبس قلطعا
 2 0 ريقغلا لاق لوهبدصو
 نيكسملا فمعضلا

 .؛ 0 ىلاعت هللا ىلا عطقنا

 ا نأهمرك نم اللا
 هنمأ نارقلالازتاب لسرلاىلءهبقبحلضفو ناببلاهلعناسنالا قل نآرقلالعىذلاهقدحلا | نيلاظلا موقلا نم همن
 ناف (دغبو) نآرقلارارس أ ددعب هلآ ىلعو دجئانديس ىلع مالسلاو ةالدلاو تارقلاةوالتن مهالارئاس ىلع 7 نملا 3 عر
 ىاعتهوقل هناهنلا ىلعاو ىمظعلات ا ردلاىدقأو ةغالببلاوةحاصفلات اّمبط ةباعف مسظعلا نآرقلا 00 ىفاشلا

 دعتامأ هندّش

 ىلل_ءحىذلاهللاد_ج

 ءالصلاوهاضقلا دولءاعدلا

 هيام لع مالخلاو
 هوه !ىل ع ءاسنالا

 نضكحلا اذه (ناف)

 دنس مالك نم نيضحلا

 ةنازخ نمزنيسمؤم ا

 لكيهلاو نيمالا ىنلا

 نمهتجوتأو ةصضنلا
 ةصيصلا ثدداحالا



 تاناهوعت 3+2 - ةن تع اقوم 5 5 ب

 اهأرق نا ىمظعلاةراشنلاو مالسسا او ةالصاهيلعهنعةدزاولاةصدصلا ثيذاحالاب هتاكر ةبديزأو اهدئاصعت ل
 ةروسونس ةروسلئاضفىفثيداسالا نماريثكت دح و اذكو مال_ساادذ أوت املا لك أهمل ع هراملاب

 رثوكلاوتازلزاذاو نكمل ةروسوردةلاةر وسو حرش ملأو ىضناوأبنلاو نام اةر وسوةعقاولا:ر وسو جغلا
 ةدنلكدنعةدعازربأ لإ ماعنالالوأ نمةثالثولوسرلانءآل*مناب الاضعب ونيتذوءملاوءاجاذاةر وسو نورذاكنلا اهيأان لهو

 نمىتنةنج هندرحو ||| ةالخلاهيلعهتموادم:رثكت دج واذكو تاي ”الاور وسان مكلذريةورسشحلارخ اوءارب رخن ءنبتي او

 هتجلاو ساننلارش لأ لعتلاب مال_لاوةالصلاهيلعم اواو رارسسالاو لئاضغلا هذ ف ىلعىلابءللاو مايالا فءاسمواسابس مال لاو

 تءمتغاو هببصملا نم ل اهئاقوواهدادعأو اهنءارقةيغيك اونتيوارا واليلا مث ءارقاو دهاعتدق فالخالاو نالسالاءادعلاو ةباعتلا مهدامبف هر تنصحت | ماهلعمهماودةرثكمالسلاوةالصلا هيلع«ةيصووتاربجلاونايبضل اوءاستلاو لاجرلاىلا غلبتلاو ميلعتلاو

 ىودامب ملاط لكنم | ردقلابةبانعلاثيجو' ماودلا ىلعاهابامهتءارق ةرثك ىلع مهناوخاو مهدالو أ اوثف اهدئاوذواهقافوأ ضعإ و
 هبيصملا ماهسلا نم لأ نمثالانهاملالهأ نك امل ناوثا ذىفةدراولا ةصدصلا ثنداسالا عج أن أدل هلو ىلآ«زهللا ترك اه نكمملا

 ارعشتلفو | اهتءارقنيبغارلا نيبااطلا ىل.ةعلااطلاليوستل نصاوحلا لعق ةمثالالاوقأو ثيداحالا بتكو ريسساغتلا
 دس صخشلاولوقالأ | ىلاهيلصو بام ماخعأو نارغغلا ل. ىلا هبل سوتبامل ضف أن ااه عارح اواريثك اعفن نب رادلاىفاهجاولانبلو

 ىومت | راك ذالامانسةورذتآرقل ةوالثو يوم ىذ ريغابب رعان ارق حر هجأ وهىذلاهللاباك ةءارةنانجلال وشد

 ىشخ لو ىفعض ىلع || *( راك ذالاةلياج رارسالاةنب زخابتممسو) هي ىلاعتهنلا ءرسنامفئاهعل اهذه ىف ثعمفرابخالا ةدابعلضفأو

 ١ ةييقر ||| قعتمو ىتعانصو ىتحاصق مدعو ىتعاضب ة ل5 عم رارتالاديسهديحةمهمو زامسلا ملحلاهللا قفوتباهتءج
 لايللافاماهس4تأبخ || ىنيعمهتاثلقف ىناوحخالاصداىلا ىنتمدقرارسالاو لئاضغلاهذهو ىامز مول نءافوخ ىنانجتيترتلا نع

 4 نوكت نأ وجرأو 1| اهءنذحالمالاو وفعلاهتموجرتف اخو ىوهسف ىذا هن نمو ةهللقهثاناكنمتال ىرومأ ريبدف

 .. هيفصم || تايسنلاو أطلنالحتاسنالانالاصن مب ركلاو مشي مثلا مالسلاو الملا هيلع فو ةلوهتنا ىل-.رحأف طصأو

 ميسلتملا هلل لأسأ || نماريثك تبازغأ ةريصبلارونب كاباوهللا فرونت * (ملءاف)# بن هيلاو تاكو يا ءهلابالا ى فوثامو

 جرخي تاودي عفش نا ل ةيبرعلاربغىفمياشملا تابت رت ةءارق ىلءاوبك أو ثارغل'ةءارقاوك د مورلاو برعلارايدف تاودثالا
بنت ىلعءاغصا مهنمو اهفلؤ هتامارك ىلعاداقءأأ أرقي نم مهتم لواسلاو

 هن 5 مس ٌَى نعال ]وقل باكس# مهنمو نامل اشم هي

 هراصتقا عم نافع || هللابوثيقاورلانعقرقعلااوراتحلا يذلا لثك مهلثفاهغلؤماب ؤرف مال او ةالصلا هيلع هيريدخأ ىذلا ىنانملا
ب فرهاط ثر دج تابنترتلا كاد ىلع عقوامو نامزلا اذه بيرغا نآرقلا نا ميظعلا

 اثيدح عدي مل هراصتاوأأ هيلع ىنلا نءاهلئاضف نام

 هرضاالاءابىفا م“ || وهفا عفلؤماي رف مالسلاوةالصلاهيلعمي ريخأى ذلا ىنانملا لول امأو عاسجالا هيلع عقوامو مالسلاوةالصلا
 تلك !(الو) هبفأو || رحنا ظفاحلاهلاقياهناعم فرعن ملاذا تابيترغلا كلت ةءارق ىلءباش:الوهو هريغىلءو هيلع ل ملدو ةعت سيل

 ىنباط هبيدجتو هبيتر | ءري_غىالخ ظلي دبعتال ةيلكسلاب مهغيرلن لو مهقنمللصاسوهفنآرقلاةءارق ىلعباوثلاامأ ىلاءتهنلا هجر
 هعفدي نأ نكعالودع || نأا:ءاعفرظن «بفول قوام علارتك أ هيلءوام«ب وبولو همهفن مالا هسياعباثنال هنافةبعدالاوراك ذالان م

 يسرا ىاعتلالا | هقامالك لضف مال اوةالملا هيلع (هاوقل) نآرقلا:ءارقكف رشالاو مظعالاولضفالا نمادروذنقت
لدلاهيلع(هلوقل و) هقول ىلع ىأأ هنتاحن ىل عهللا لضغكم الكسل ارئاس ىلع

 هع حرس و افتح مم واكشم نأدار أن م مالسل اوةا

| هرخأب ارقلارقيلف هترشدحي نأ د بح ذا مالاوةالسا!هبلع (هلوةلو) نآرقلا ا رقيلف لل
 لوثر ميرة ن صا |

 يلم نياسرلا دبس هللا أ رةلو اعتدنا لوقالول مالسل وةالصلا لع (هلوقاو) .هنعهنلا ىضر سن أن ع سودرغلا ىف ىليدلاو بياعملا
هلوةلو) هتباهمو هتمظ# ن١ ىأ هيماكستن نأ نسلالا تفاطأ ارك نال نارقلاانرس

 انأو لسو هياعيلاعت هللا مالسلاو:الصلا هيلع( 

 هناكو هراست يله سلاح , : 1 [

 ًارقنم مال لاو ةالسلا هيلع (هوةلو) تارقلانمدحاو فرح اوث لباقب ام تاولصلا عج ب اوت عجول

 جردتسادةفنارقلا أر ف نم مال سا ةالتقللا هيلع (هلوةاو) ىملدلا هج رخأ اذك ىنوفاشاغ كف نارقلا

 اوذ كقئمو:سماوةوةباهذفت (ىلاعت ةوقلاو) م اها ءبرخأ اذكهسباانحولال هنأريغهبنجت نينةؤشلا
 | نتذلا دابعرشيف (ىلا«ثهلوةلوإ) ةيتالاكتر نمو الزنا سحأ اوعبت او ( ىلاعندل اوةاو) هي“ الااهنحأد



 لَو هيلعيلاعتهنلاىلص

 تاقذدب رثام لو

 2 عذا هللا 4 اوس ران

 ىلسقرفنبا ماو ١
 هيدلإ سو <«_ءاعقلا

 ظن ان اونعسع ةركلا

 حسم ئاعذفامهلا

 ميركلاههج وامهب
 سيملا ليال تاكو
 دحالا ه]كودعل ابرهف

 نو ىنعهللاي رفو
 اذهىفامةك رم. نيإسملا

 هللا لس هنعناتكلا

 تصر (دقو) سو هيلع
 تحرخ ىلا ن تكلل
 ثيداحالا هذه اهنم

 ةمالع تلعذ كلاسملا

 لسمو خ ىراضلا عيبص

 د دواد ىلأ ن نكسو مم

 ىاسنلاو تائدذمرتلاو

 ىنيوزقلاهبامنزباو س
 هع هعبرالا هذهو قى

 مو عةتسلاءذهو

 صو بح نامح نا

 م اعل كردتسملا

 8 ةناوعفأو سد

 أطوملاو همةعزخنباو
 ىئطقرادلا نئسو اط

3 

 نارقلار ارارسضالز اب ثيداحالاو تان , الاون_هنآ «(معان)#« ٠ 0 ا لا رو عسا
 جيوتوديد توبيهرتونيافاغلا طاقن , او هن ءارك ةىلحبطاو نأ دح لعل ميلعنو «يبنتو تيغرتو ضار تو

 . || (جأاو ركفتو ساك الا هئاورظن ازونكلا ف شك فىرونيدلامامالا (لاق) ن ارقلا نودي نيلغتشملل
 ا مما لساتكر اذار عاشلاناسر /نمنتامزلااذ_هىفاهنواغتثنىئلار 3 ذالاوداروالارثك ىلا ساننلا

 : كان لدا ًارقلا لئاضذ ىلع لئاضغلا ىفاهتحانو اهترامكدرو ن ء)ضخغإل ىقونأت للعتي نار هلا

 اوفرع م نذلاب يت مرا متاهوترعا و ًاهوةرال 100 ممارس 00

 نلت هتك رار قلع هلوقاذه ىلا ع تمول ووومال هاا فاسأل همن 0

 نكوداو اوسامعدوهننا مااكب كلل لاف ىتصوأ 1لاق نم. هرس سدق ىل مشل !لاق#ي الا مجحاع لد ب هنأ هل ! اكيلع

 دب رباملك نأ ارقلا فد حا دب صدي رملانوكال (ليثو) باهشلاىفاذك نويعلب مهضوح ىف مهرذ عم
 10 .لاقهنا فو رعمز: نوره (ند) دي علا مالكن عيلوملا مالكت ىتختبسي و ديزملا نمناصقنلا هنم فرعن و

 ادع يد ارت 1 تارتلا حلوه انج اناا تروا رك الط

 ٠ ْ قلطاءامل ىلع ىلاعتهللاءاقاو قاخلا مالك ' ىل_ءللاعتهّللا ءالكرنر :زلبع5 يلا طع ف نك نم
 مدر اذالاق هسنعهللاىىذردوع سمن ان -و هلوسر وهلا ةمحىفىل اخ غلا ءرك ذاذك قانا مدد ىلعةدابعلاو

 درو لعجتاللاءندننا مهجر عاشملا ضعب 0 - 03 1 ا سا ها

 نقافارك ذدتوالاةرح . الاوام زدلاىربش نمناسنالااهلطاةب هند صم ةجسسل اوباتكلا ءلرتاغر ك اذلا اوىلتلا

 ديدخلاةرو -فتاببلاحورفاذك هلو سر وهنناعمبدالااسأ انيدختسلا قدرارلارضرحادو وعارقتلا نم عضو

 ليا صايل ادربايلا ىلع بدالا ءاسأ نمو ب نايل اىلادر طاسنلاا ىلءبدالا ءاضأ نم اشملا ضع لاقام (معنو)

 درولادارأ شوربدقل اهلا هناعأ ريقفلا (لوق وهب ,و) ىسدقلااءاص .وىاذكروكلادعب رولان عششابذؤعت باودلا

 ةنعف تقلع ءاقجة أس اكو هفان 35 هرم الاكن وك
 .ةاذانوداءثك رو ةقيقعاو

 ١

 *(تاينلا عمصت لئاضف ىف ةمئالا لاوقأ أو: دراولاةدصعل ا ثدداحإلات اب)

 نآ ارغلاو ع اوةاكرلاوةالصلاك الصأ هلي سولا ىنعما بف نسبل ظن ةب رق مست :«نا عن ةةدايعلا نأ (لعا
 داو حت لدول لول ىتتقاغئالا ةعصأل طرش مسقلا اذهىفةينلااهوكتو ل ٍلهتلاو جبستلاو موصلاو

 اهوحنو نآرقلا مماغتو ناذالاو ةماقالاوىل غل اوءوضولاك هل.سولا ىتعمهدق مسقو*«اهنمتامحاولاو ضن ارفلا

 طرش ىل 1 1الى هرم تسل يذلا ةيفنحل | رذعف ةيعقاشإ اوةيغنملا نيب قالخت مسقلا اذه ىف

 اذهجايتدا مدعأ هل.سولاءاغتنا ع ولالا همدعل:دابعلا فصوءاغتن انالبا وثللةمح وتتسم ةدامعهز وكل

 ذا هلأ نملطب اهمدعب فسولااذهىنتن !اًذافةدابعلا فصوالا هيف سيلذالوالا مسقل !نالعاملا فدسصولا

 هإوةل لوالا مسقلاكا ضر أ ةدصأل طرش همؤة.نلاةمعفاشلادنعو ريغالهتيا ىلاب ركتلاد رك حرم كافعوضو .ود

 لاقلاق هنعهللاىضرناطنا ن "نى ين ع مس مو ىراهل ا قاغتاب تاينلا,لاالاأ نا ماللاوةالصلا هيلع

 هلوسرومللا ىلاهن رعهتناكن خىرنامي ما لكلاغاوفاينلابلامالااغا لول !ىلعو هيلعهتلا ىلسهللالوسر

 (ىئبنيو)هيلارحاهامىلاهترعسفاهجو زي ةأماوأ ا جيصنايندىلاهترعه تناك ن مو هلؤتتقز وهللا ىلاهنر عوف
 نيدلا هلني_مءاخهنلا اوديعبلالااورمأ امو ىلاعت لاقىلاعتهللااض رك لذي را طفي نأ اه هريغو قر ةلاوُد :راقال
 سابعنب !نعو مالسالا لوصأ ن مة . الاوث يرد ااذهوةمقلانثد كلل ذوداكزلا: اونؤيوةالدلااو مه د و ءاقم>

 ةرك ذادكم مهنا ةردقىله ساما !ىطعبامناهريغن و هتينونقق ىلع ل جر يلا اظغعامالاقنأ اهسلبنعمَت اىذر

 وىويلعهتلا لصلاةوتآرقلاةإجبادآفىووبلا الاالعالوالوق لمتد ءالولمعلا,الاالوقهنلا لبد 2-لا



 مخ نيج

 هدسغي مناك الاو هعورش لبق هررلعل اىلاءايشأ ة عب رأىلا ا ةحي هناف لمعي ل علكتأ (معاو) مهحاينردة ىلع 2
 ريسصلا ىلاو 4ةيئالن رح المال اوةالصل اهبل علو ةارس ٌودالقالاو هعو رشدنعةينلاىلاو «طسامرتك |
 هيلع هإعدريفالاو ىلاعت هنناىلا هعلست دنع صالحخالا ىلاو هريوت نمرثك هز -ةننوكفالاو « ف هعو ري دعب

 بحأأ نم بلق هعدوتس ا ىرارسأن مرس صال الا ىمدقلا ثي دخلا ىف مالسلاوةالصلا هيلغلاقوهنملبقيالو
 راك ذالارئاسك ةن ىلا تار ةلاةءارق يامال ناقتالا ف ىطو سلا مامال (لاقو ) ىلع د.سىفاذكىدابعنم

 توففو) ىسهتن از ملاهكرثف نامزلا نيعولو ضرغ اور ذنلا ةين نم ديالف ةالصلارااهرذناذاالاداروالاو
 هسيلابدنىذلانارقلابتودلا نيستا نمو هيرمأ ىذا ليترتلااهنمبادآع:نآرقلاب رهجا قو( بولقلا
 نغني نماذم سيلمال_تاوةالصلا هياءهوةفوكتتاوصا.نارقلا اوني زمالسلاوةالعلا هيلع لوف[

 ريدتيل« لق ظقول و هينذأع مس نأاهنموءاغتكالاو ةينغلا ىنععمذ أ نمنسحاوهو هبوصنسحى آت ارعلاب || ٠
 وحر نأاهنمو هيوص مفر «فعموذاادرطد نآاهنمو رهجاىفالا هلك كلذتوكمالو ىناعملامب_قس ومالكتلا |!

 هير ةمدخ ىلا مايقلل طشنبف لفاقلاطبءاري نأ هتموت احا تسوهنوكمشىلاعتهتئارك ذيقمئانةظتي مزه ||

 تاينلا ةرثك لمعلا ل ضةامتاوالا_ عأ «مقنالل خف هرهف.تاننلا ذه ىلعئراقلاناك اذان ةاعةرتككاذ |||
 اذكن ارقلان مر وسار قت: نأ ءهدحأ اورمأ اوعمد جا اذال وهل 1ىلعو هيلع هنا ىلسهننالوسز باح 1 ناكو ||

 هل 7 ىلعو هيلعهتلا لس هنلالوسر نعهنعهللا ىذرم اعز, ةبقعنع(ىورو) لمزملاة روف نانبل احورق ١

 مامالالاقو باصملا فاذك ةقدصلاب رسلاكن ارقلابرسملاوةةدهلاب رهاجلاكتارقلاب رهاخلالاق لو ||

 ريغنمالماك اياوثمهح اورأ نمدحاو لك ىلاعتهنلاىط أ تانمؤملاو نينمؤملاحاو رأعبجهتبن فل _تدأو
 عسباسلا بوتك!ىاذك ةرغسغملاع او كب رنا ىلاعت هلوقل هىوتملا صخلا كلذِباوث صني نأ : ١

 رك ذءافخااهنموةذلاصولخو باةلاروضف-# (هتتارك ذنئسامأو )*ىسيتناثلاثلادلل-!نءنيرشعلاو || ٠
 ةالدلا هيلع هلوةلوةم ةواع رض راوعداىل عتهلوقلافعض نيغبس رهاظلارك ذل! ىلعلذفي هناف ىلاعتهنلا

 نءاوعج ر نيحىأرغسفاوفاكم أ «نعهناىضرىرعشالاىمومىفأنع (ىورو) رابخالاق ئادحإ] ٠
 اهبأ لد وهل 1ىلءو هيلعهللا ىبصهنلا لور لاق ريمكتلا, مهتاوصأ اوعفرفداو ىلع سانلافرشافربس ةوزغ ||

 ميشلاو ماقملابسعاذ_هنافاشكلاح راشرك ذنكلىل «تهظاركذ قءافحالا باب هةساىل_«لديامم |
 رك ذام هقفاونو نراسملاس رشىفاذك «.فةذءازلارطاوخلااهباةنععاقيلتودلاعفربئدتبملا صا دقدشرللا |
 لوضو و ندلاراهطانمانلا مدغبلءا رن عنكم ملاذا بده سم لب زثاستوصلا مفر رك دلالاةثسروظملا ف[

 ةمايقلامون هكدهشيو هتوصععس نملئاقلاقفاويلوتيناوملا,تو.بلاورودلا ف نيعماسلا ارك ذلاةكرب
 تناكناهةبنلاب قلعتماذهوءاررلا نعدعب أ هنالهءاغخ اراتح ياشملا ضعب و هتوص مع س بابو بطر لك

 م ذإا ءافح اهل ىلوالاقءانرلا ه سفن نمفاخ نمو هانرك ذالك وأرك ذااوةءارعلاب هدوتف زجر 1

 نكعال قوذىئعموه لد < ذم اف-تاسا سنا يذلاوهىاقلارك ذلاناو (معاو) * ىسهتن !ءايرلا ف عقيالثا 00

 ةكئاللأ همتكست ل هئاةلاركذلا فىلاعت هتلامهجرءاسل علا فاتشاوناسللارب رقئبالوملةلارب ركب هنعناببلا || 8
 لبو ع رلا تاك اهب هنوذرغب ةمالعمولهنلا لعب و« .تكست ىل ةفالمأ 1

 لق ا هارب 0 12 ماعدا زل

 امو مي.ْلاولرلهتل له ضاتخن عاملا حراشلاةنيدلا لك القراشا اح رشىفاذكلوالاوه عجمعلا 2

 تالا لع نءىل_ذفأ ب اما !ل#كانلوالاع نب مح !باقلار وذ عمنا ءالابو أىلاضفأ باقلا دره؟ )ع

 ةمايقلا مول نوثعبن سانلا هنعمقلاىذرترب ردو أ لاقو4ةينالنارحأال مال دااوةالدلا هءلعلاقاذكوةستلاب

 | اك ةيردقلاب ةرمثي ةدئافرثك اوءايرلا نعد أو ىلاعت هلل صاح هناهمذ ىنءملاو ن1 نارك ذلاريخ مالسلااو |||

 ىلأنب افذضمو طق

 داسسمو صم ةببش
 رازبلاو ( ))دجأ ءامالا

 ص يل صوملا ىلع: ىلأو
 .مهعمو ىب ىرادلاو
 ط ريبكلا ىفا اريسطلا

 ريغصلاو سط طسوالاو

 صا هيدود رع نءالو
 ناشلاو ىف ىعمالو
 لعو ىس4ىربكلا
 ىسلانيالدلللاو مويلا
 هلنم طرمدفأو ى
 ثددخحلاناكناو ظغالا
 لسق تاءح انرةوم

 هزا مل_عيل وم همر

 نمهدسعباملفوقوم
 لات كلذو بتكلا
 اذالصتملا مدع ثبح
 مل ىفا ىلع هيفافلتخا

 الازومرلا هذه لعحأ
 نع هسفشنأب رب لرلاعل

 فرعتي لعتلوأديلقتلا
 ديئاسالا بتكسأ ١ مد

 ةسقيقطلا ىئنفالاو
 مومعلاهلا حامتحاال

 88 راق ملعياف سانا

 « فام عج نوكرنأ
 سايتلالا لازفاص

 وار عض مانو)



 .٠ َ  5حتشسم ع _ةعتمت 0

 و ذاذك قاثلاوه مصلاو رح ةدايز ىضتقةراك ١ !هيفلمعلان اي ىناثلا ح رنه عضحاو
 | هلل تومركعتو للبن وفرمعت اغا كن 'ءارقغلاريش عمان هرس سدق ىدادغبلا ديالا ةغئاطل دبس . (لاق 29

 ناو تاءاطلاىلاةفو رم.هماهعبجدبعل تاقوأر يصت نأ نكعو مول اذاىلا هت هنلا عماوف وكس" فيك و راغناف

 لامالاافافتائكسلاو تاكد ارئانسو مالكسلاو عاقولاو ةأرملا مساعجاضلاو مونلاو برشا اولكآالاتةوناك
 تست لالكتلاولالسل وفد, ءونلاوذاذلت-الاالب ررشلاباذكوةدابعلا لعن روعلا لك الا, ىوناذاةتامنلاب
 ا | عاقولاو حرستلا ف نيعتملا 'هقحنءاضق لاخلا عمةعجاضللاب واهغد رفثوسفنلاةحارال ةدابعلا فاطشن نوك

 ًاذاذلتسالال قاغت هللاد_ىندلور وهظلانسن وك هلعاو مارس فا عشت الى تحاه ف: نيطوتو اهتوهش نيكست

 اة لعزبرك تاعاطلا ىلعتوعلاو لالا لك التاءانصلاو فران ملمع نم لك اذكو نفنلا

 هعمج ملام فيطألا
 فيلأتلا نم تادل#

 وجرت ىهتنا اذاو

 اذاو ةمابقلا موب هنتاذسحناز ريم لكم واجلعد بعلاج ودتادايعبلعتت تانذلا حلاومب تش 02

 روف هروف فاشن د .رونماهعيجريصت وقتل اولعل بج 7 ىلعةعباتملاو ةنسل ا فصو ىلع مقت ىتاداعلا || تن لفت

 لازءالفةيرشنل|تاماطنلو مف عسبطلا ىلا ناك زملا ةرهطملاسغنإ اروف ىرمس مثقالسالا لئاذ هيا 0 ظ اهنءلوزتو ىت ْرْتف سفنلا ىلا تاقلار رنىرسبو ملدن» وبلقلادةنيحر ونيف لكل اغصو ىلع ع ضد ل ا 1

 الاعبطلاب بحال ثمل عسبامكرستلا عطري, ىتح عسل ىلءاهتموسغنلا ىف حضي ةيوباقلاروف ديزب |[ ىذا دا ىل لشن
 نلقلاتسحاكم ميطلايهنلا تعنباقلاةلزنع عسبطلاب نيد رعتملا لكر يصد لب ةيصعملا نعع بطلاب ز رتح وةعاطلا تاع ل
 هنا ىلاعتلاق و ةقبالتل قيلت ةم نك ايش عسر هد ناك الم اوالاب ةطبترملاةد رمشلاتارورض نكست لولو 1 0 2

تهانيذإا لباد, زبواضد :الاقور ونلاىلاتاملظلا نممهح رخاونمان يذلا ىلو 8 آلا اي ,
 ااضوفاذكةن“ الاىدهاود

 هياتكلو ةْننةحصتلانيدلا مالسلاوةالصلا هبلعةوق بابل م | وح : 0 يو
 1 ٠ و (عهلطستلاةغنك نان وحلا وس راو. 0 ْ 2

 نا لس ازنو ره [نهائاسبلواعذ أل اوصرادلا من حئاناودوادو ور سودح أ (جرتأ) 1 20
 نيلبسملا ةعالوهلوسراو هراتكلو هنت ةصصنلا نيدإا لاقل سومل 1ىلعو هيلعهللا لص بنل انآ مهنههلنا ىضر سابع 0 1 1

 | نيدلا لاق لسوف 1ىلءوهياعهتلا لص ئنلا نا لاقهنا[مهنعهتلاىذزةبقرو:أ 4 ةينكوىرادلا ميت اذكومهتماعو 0 9 53

 امأةريسغو ىلاطلت لاقل ههتماعونيمل لا ةمئالو هلوسرلو هياتكلوهتلاقهتالوسرا,نملانلقانالث ةسصصنلا || ”* 7 00
 لإكلاتانفصب هغصو وهئامسأو«:افصداحلالا لَو وهنعكن رمشلا نو هينانءالاف (قاعتهتةصصنلا 6 0 ٍ
 نمالا اوموهبف ضغبلاوة بف بحلاو هتيصعميانتجاو هتعاطب مايقلاو ىلاعت ”و هنادس يح زئتواهلك لالخاو مصوهسلا تام

 رودالا ميج ف صالهتالاواهلعءركسش و همعند قارتعالا ودب رذك نمداهح وهاداعنمةاذاعمو هعاطأ

 هذه ةقضصحو لاقاهلعشم او ةوعدلا ف وهنم نكمأ نمو ساما, فطاتل اواهلعثحلاو كلذ عنمجلاءاعدإ و

 (مال اوةالصلاهياعةلوقامأو ) نيعصانلا صن نع ىتغلاعت هلو هشغن هددت ىقدبعل ا ىلا ةءجار فاسوالا

 هملعدتلا ىلص هنع صخلا

 ىذلارك ذلا ملم و

 صخمإو هإضفدرو

 قلطنا مالكن مئة بشمال لي رئتوهنلاباتك هنابنامالاف لاعتهللا باتكلةصصنلا ام ىلاطمالاقهباتكلو || ؟ م نمو
 || هلاثمأو هماكحلأو «+مواعمهفن و هماكسأ عم فوقولاو«.فاميقددصتلاونيفرحملل» وأتل«ذعبنلاو والتلاىف || لضم تا ايطالا هفورح ا اا عيواملاو :ي كو هتوالد ق- هتوالثو همسظعت مقلهنا نمد هلثم ىلع ردق.ال را 2 ا 0
 ةذضمازوهصوصو هموعن عمل ١ را دعماستل اوهمكءكلمعل اوه اعىف ةركتل اوهلفعاوع :مانتغالاو روسو مولنملا ى رار ١

 لاو فنه ضضصت قداعلا ىلا ةعجار:قاصوالاهذهةقسقح اقاشن وهما اءاعدلاو هسمواعرتشنو هنو دذمو || <. ءاعدفا ثناي اوعنم
 هيلع ةلثأ ىلص هم ء مه

 |ناعالاومالسا اوةالصل اهيلعشلا سرب هع د دصتق ( هلوسرإة هءذل اامأو) نيهصانل ١ هذ نعى ةىلاعت هللا با كد :

 هقح ماظعاوءالاو ونعم الا اوموهاذاعنمةاداعموامدموا مح ةرصنو هنهنو» سمى هتعاطتو هنءاطلام 0 هقمدخ م ءالذكل سو

 اهناعم ىقهقنفتلاو اهمولعراشتت اواهنعةمهتلا قنو هنن شو هتاوغال ثنو ةتتسو همه رطءاساوءريقونو

 ريغباهف مالكلا انه لا سالاواهتءارق دنع بدأتلاو هلو جاوا هما ءاوا هملاعمقفطلتآازآزبل اءاعدلاو
 انس ةيناحتو هباكأو هتنب ل هأ ةموهناد اببدأتلاههفراتل ىاةلاووب اههماستنالاهلهأ لالخ لع

 علايا



١ 
 0 ص ل د هدد عع تع تسع تحت
 قحلاىلع مون ّنواعف (نيمملا ة.ءالذةصصتل اامآ 8 اضدأ كلذوحنو ةباصعل ٠ نمددحال ص درعل وأ هماسف عدت |

 نيم لا قوة ح نم مهغلبد لو هنءاواغغام مهمالعأو فطلتو قذرب مهريك ذنو عههسبنتو هب مه وهف مهتعابو |
 داهجلاوج عفان ةالنصلا!مهلدص ةصصخلا نمويياطملا لاق وم خعاطل سانلا ب ولة فيلات مهماءب و راللا كرت
 ىذأ راسغ ع نمكلذ مهنكمأ اذااهة قسما هبايرأ رااهفرصالاو ل دسءىوذ اوناك اذا مهل تاقدصلا ءادأو مهعم

 ىسلدنالا جيرف نب لاق حال دل اي مسا دي نأ و مهم اعتبذاكلا !ءانثلاباو رغدال أو كلذ ببسإ مهقحلا

 وهاذهتنارالولا باك نمنيململاروماب موقن نع مهريغو ءافاإلت نيإسملاة عَ نمدارملا نأ ىلعهلك اذه

 هوو رأع لومت موتصضأ :نمتاؤنيدلاءالع مهنيذلاة مالا ىلع اذ لوأش دقولاقمث ىباطملا. اكحر وهشملا

 أ ىفم_طاصا مهراشراىسوذ .(نيلبسملا ةمابعل ةصدنلاامأ و) مهب نظلاناسحا او ماكحال اينرحديلقل و

 مهل عفانملا باجيو مهتعراضملا عفدو مهئالخشد و مخ ارو عرتسو لغغل اولوةلاياجاعمهتناعاومهامندو مهترخ 1
 مهل وذغو مهريغصةجرو مهريبكر يقولو مهلعةقغشلاو صالخاو قفربركسنملا نعمت و فور عملاب م هرمأو
 نمهسفئلهركاممسهل ركب و ريطنا نمهيضفنا بحيام مهل بح نأ ومهدسحو مممامع كرو ةنسملا ةظعوملاب
 امعيم قاتلا ىلع مهث-و لعفلاو لوقلاب مهلاوحأ نمثل ذريتو مهضارعأو مهلاومأ نعبنااو هو ركملا
 ةددلاهب 62 نم مهعمشا ىضر فاسلا فناكدقوتاءاطل اىلا مهممه طيشنتو + مصنل |عاوفأ 1نم ةايركذ

 يواقلا ءايضف اذك امالساوانيدىمست ةددغلا نأ ىلعلديثب دولا اذهلاطب نبا لاقو هادندب رارضالاىلا
 كك ىلءنيعض رذىكأ 1(ةبجا اومهتمأع .و نا|سملا ةمالوأل أوس ءرلو هناك او هلي ةعصنل البق ةو)ب ولقلاا الج حرش

 ءافشلا رشف ىراقلا ىلعهرك ذاذكن يقابلا نع ضب مايقب طقس هيافك ضرغام مهضعب لاقودحأ

 ن ارقلا رشباب
 محتىلاعت 4 اوةفانسمو ابا ماعم ناز ةلاف ل ئالدااناسعس ا نيسحتو تم ىلاغت :و هزاصس هئياةأ عم هؤ رمش نم ْ

 أ ىفار ونوهللا مالك هس ىحيلاعت هلوةفامالكو حرك تأر ةاهناىلاعت هلوقفاعر 5 رةونيمااناتكلاو

 لزن ىلا عتهلوقىاناقرفو نيزمومللةحروىدهل عت لوقف ةحر وبىدهوانبس اوف كيلا ناز أو لاسعت هلوقأ|[

 ”ءاحل3 ىلاسعت هلوةىف هلع : وهوه .زوهاهش :وهامتار هلام لزن :وىلاعئدل اوةقءاغش وهدمعىلع ناق ةرفلا

 هلوق فاس ءو هانلزأ كراممرك ذاذ_هوىلاعتهلو:فاكرامموار 1 دور ودم|]|ىفاساعاو 2 20 رزدةظعوم 'ظ)

 باتكلات اناث: يلاعتلوتقامتسيوتغلا ةسكتلا تاو ةمكو ياس والان با هالك لامأ ىف هناوىلاسعت

 هلال بحار مص ةءاورلاعتهلوق البو هيلعانعهموباتكسلا نم هيدي نيب املاةدسمىلاعتهلوقفانعهمو ميكسملا
 هلوةفال صفالوقو رذذل اميقىلاعُت هلوقىانفقوادجةةسمىط ارصاذهن او ىلاهتهلوت فام ةّمبماطارصو

 لزن هلوقىف ىناثمواجباشتمو ثدددحلا نسجأو مهافعلا أبل نع نولءاسنر مع هلوةىفامدظعأبنو لصفلوقل هنا
 كينااان.>وأو هلوقفاسو رو نيملاعلاب رلبزنتل هناو هلوةقالد زئت وفاثماهباشت اياك ثدددحلا نسحأ
 قاناسو رئاصب ازههوقىرئاصبو اب رعان ارقهلوق فاس رعوىجولا كرز: أااهوةىفام-وو انما نماحو ر

 ىايداهو قل !صصقل اوهلاذ_هنا هل اوةىاقحنواسعا !نم لءاامدعب نمد اوةقاملعو سانال ناس اذههوق

 دقن هوةيفقث :ولاةو رعلاوةرك د تلهناو هلوق ىف :رك ذنواسعان ارقافوةىابع وعدهين ١ ارملااذهناهلوق

 ىناماوالد_عواقدصْك ب رةلك تؤهل اوقفالدعو قدصل ايءاءىذلاو هلو فاقدصو قثولاّوو رعااب كئيبا

 ا هو ىرمشب ويده هلوةىفىرمش: وناع الل ىداشإ ايدانمان عمم هل اوةفاردانمووكمل | هلزن أ هنن امأ كلذ هلوذ

 ايب رعان ارق هناي !تلصف باك هلوقفارب ذنواريشو و وبزلافانبتكدقلو هلوقفاروهزو دين ارقوهلب هلوذ
 نسحأ هاوةقالمضمو سانلل غالب ازههوقفائالبوز زب اثكلا هناو هوقافازبز هوارب ذنوا ريشب نولعي وقل

 ناقئالا ف اذكات ةروطم+ وقمة سم ركم تف ص ىلا عت ةوةيففةدجحاو: ودهن 1ىفءاسس عب رادام»و صدقلا
 ىمسفجلتسللا هئامبأ أ نمءاسم+أ |هرمشعن ن١ تقل عم ىلاعندهنلا نأ لعاىلاعت ها هج رىلازرغلا مامالا (لاقو)

 دس ىلءةالصلا لضفن

 قالا لوسر و قادلا

 هيهّللا ىدهىذلا

 ردبو ةلالخلانم
 و ذواق ىمغلا نم

 دحالعديلوةسعجلا

 سو هيلحفتلا ىلص ةح
 تورك اذلاد درك ذالك

 5 5 دنعل_غاماكو

 (ءاعدلالضف) نولفاغلا

 هيلعىلاعتهنبا ىلصلاق

 نمو|هءاعدلا مل-هو
 مرلاةوالت مةدابعلا

 6 بدق ىتوعدا

 تح هغ صمةنالا

 ىهل - نما سم

 تن كح ءاعرإا

 صم ةباجالا باو
 ةذجلا ناونأ كتف

 باوبأ 4تعقف حسم
 أش هنلالئساموةجرلا

 لسن ن أن مهيلا بحأ
 درءال ت ةفاعلا

 الو ءاعدلا الا ءاضقلا
 ربلاالا رمبعلا ديزي

 ىشال سس ين
 ءاعدلاور دة نمرذح

 لزب " اغ ولز ارئامم عفتني

 ءاقلتسف لزنءلءالملا ناو
 مول ىلا ناجل عيف ءاعدلا

 هلاولاقثتتحازي زعنآرقلا نمو ميلغلازبزعلا هللا قجسات<لاا لد زغت ميح لاق ثيحبازب زعم سفن ىلاسعث هلا
 لل 2 9هللللللبلدد9-55532323239393939393939303939>9-----ككدلو



 سار سمةتمامقلا

 ىل-عمرك ؟ئث سيل
 تن ءاعدإا نمىلاعتهنئا

 مل نم سم ثدى

 هيلع تبضغل هللا لد

 هللا عدم نم م سم ت
 صح ه بلع بسضغ

 هنأ ء اءرلاف ب نال

 دح !ءاعدإ ,عمشا هينا

 نأ هرم نم سه ب

 دنع هل هللا بيحس

 بركلاو دئادشكلا

 ءاخرلا ىف ءاعدلارثكلذ

 نمؤملاحالس هاعذلا ت

 9 تاوءهلارونونسدلادامتو

 ىلصرمم سم ضرالاو
 موقب لسوةيلع لا
 ناك املا ةفْلتيم

 هللا نولاس هالو
 ملسمم نماموةيفاعلا
 ىلاع# هلي هلل4عحو تصاب

 هايااهاطعأال ولمس ف

 تأاماوهلاهلمعن تاما

 (1)اهرخؤا
 لوقب ( رك ذلالسخ)
 ىدبع نطدنءانأ ١ هلبا

 ىنرك ذاذاهعمان أو ىف
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 ا

| 
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 تارقلا ب“ و ديد رج ماشي لح كيل هاكروةوق أد بجمدغن ىو لات :لرلاتكلاو هيلي

 مركىغ فر تافرغك نموهلوةىفاع رك «سغن ىك# ود.2ناروهل ندمان ارقلاو ق هلوقف ادم

 تثعمتحا نعل لق نارقلل لافو ىشوإ: س ءلهسفتللاقو لزق لابو هانلْزن قران وهلوق فاقت آر رمل اى عمو

 ناكر ول لقنآ رعلالاق هود ”الاٍناواباع سمك لاقوهلثع نونأد الثار هلا اذه لثعاوت أد نأ ىلع ناو نسال

 ىفاذك اددميإثءانتح ولو رتالك دفن: نأ لمق :رهلا دقنلى *نافاكعا ادادم رخلا
 3 ءامحالا

 ' قاعتةتانيبجولاةيغ .؟ناببفةمالالاوقأو :دراولا ةصدتلا تي داحالا باب
 هرارصأ هةفقمشهش>ون 1 رشلالوزنن ا. .ب و لسو هيلعهللا ص ةوسر و

 أتطلع * تالو: نآرقللازنا فني ةقصما ءريسغتى ىلاعتهللا هجر نيدا!باهش نه ثلالاق
 هتأفاثلاو « ردقلاه لملف ةدحاوةعفدفلاءغلا لمعلا وهوانن دل اءانعسلا كا مىلا ط "وغملادوالان .لزنأ
 .نوكي لوالالوقلا ىلعف ملاصملا بس ة دج او ةنس لزتن امرا دم ةدح:او ةهذ دف ل ةعلا ىلاح وللا نملزنأ
 فال تالا ىلع ةنس ني رشعوثالثوأ ةنسزير يشع ف سو 4 او هيلعهللا لص ىنل اتلقىلا لقعلا نم لازئالا

 نيرضءوتالثوأ ةنس نيرشعف مال لاو :الصل «ل- -هباقىلاحوالان ملازنالا وك, ١ ىلا لا ىلعو باكصالا نيد

 ملسو هلاو هبلعمثلا لص ىنلا بلقىلا مالسلا هيلع لت تارك )و ءاتبقالا بن نارغلا اروهط(امأو)ةنس

 ىناةيريشلاو ةروصلا نعل قتني ىأ علب ناك مودل اوهيلعهنلا ىلصىنا نأ (امددجأ

 نم علخنن كاملا نأ (امهينان :و) بعصالا قد رطلاوذومالسلاو ةالصلا هماءل.ئارعس نمذحأب ةنكلللت 1 د
 ةسحد ةروصب 0 ل 0 مر اةروص تاو وم

 ا 1 .هيلعهتلا لص ىنلا ىلع ةالصلاف فرع5 هض :١ ةضاقالا باب فضدفتسملاو ضيفملا نيب ةمداذال مو زا ىلكلا

 ناكملا اوتاكملا نعلاعةموهوءابجسلا قمالسسا هباء اريد همالكو وف أى عت هللا نا مهضعز 0

 ا + ىلهينلا مسعو ض ا 7 لد 0 و ول

 ناب رط همعف

 !اوةالصلا هيلعراش هيلو ةمالولاو ةيذجلا قد رطو نيماهما

 ريما الت آرقلا تا ىه هم داقتسا فكس تاقئالاو راونالاةاكْثمفاذك لس مص ىبنالوب رقم

 قبسالدل نو ريغ ىلاعت هللا مالكت ارقل الاي هنأ ن ماش ارك ذامل ىلا عتهننام الكب ن ارقلا بقعو قوات
 | هللامالك ىادنالاق نموادانعو الهح ل بانخ هلا بهذاكدق فو رحل اوتاومالا ن «فاؤملانأ مهفلاىلا

 لقناملل مسا تارقلا نأ ى ل عنوة تمكنا ةلرتعملا بش ىوقأ نمو * ىلاعتهللايذوعنرفاكوهف قوات ىلاعت
 | لكو تاذ " الاباعو سم نسلالاب أو رقم فحاصملاىفاب ودكم هنوك م زم :بساذهو ارت اوت خءاصملا ىتةدنيناثملا
 | ىلاعتهنلا مالكحومهذاانآ ارَملاىوهو هكوقب باوجلاىلار 55 :رورضلابثودلاتامسن كلذ
 | هو رقمالبخ طافلابىانب واب طوفخمم لغقلادلا فو را اروصوةباتكدلالاكسش ابىأ ا نفحاصم ىف وتكم
 ْ الح سيلا ذ معان لاري غاضبأ 1كلزيانن اذ اج وهم :بعوعسملاةطوفغلمل ورشا ئانتنسلاب

 | مفعل دو طفلي ىلا عتدنلا تاذب مئاق يدق نعم ءهوهلب تاذ إلا اوةنسسسلالاوت واكل !فالو فحاصملاف

 | لاق " هيلعةلادلا فو رعلا ةعوضوملاكشأو رو مو وفْتَتتتَكَبْو ليخ ا مظنااب ظمحاواةنلاج لادا

 يما نا (ةيسع ثامسأ وص رانل !ةقيشح نوك هف ولام تك طفلا و ةيقر رحر توسع

 . . [| نآرقلاو شب ةوقفاميكحتآرقلا ىعمو ريكحلازب زعلاوهالاه اللا كح + 000م

 ْ نييملا قحطاوه هللانأن واع: و هلوةىفةح ه«سسغن ىعمو م م كآ رةلهناةلوةفاعر كن ”ارقلائعسو

 قرا عي# ربا ول ند كاذا مينا نب“ شاد لاو

 4 7 : ٠
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 5 ا ارو 1 ل : ج4 1 ير لا تا رماد



 الآ قف س تام ىهوةرابعلا ىلع لدتةنا كل اوةباتكلا ىفادوجوو ةرادعااىفاذوجوو ناهذالا ىفادو بو وتامعالاف ادو وأأإ
 ملا عأ ريغكرغشأ ||| ري_ةن ارتلاانلوةىفك ميدقلا مزاول نموهاعنارقلا فصول ثيف نا.ءالا ىفامىلعوهو ناهذالا ىفام ىلع :

 مككيلم دنءاهاكزأو قايةقواماملا اانالا يدار تاقواخامزاول لموهاسم ف ضو ثيحو قااقنأ دووم ةقبقح هيدارلاف قوات

 مكدتاج ردفف اهعفرأو ثدحملا ىلءمرحانلوق فاك ةثوقنا لاك ثالاوأ نأ ارقااتاففحانل اوةىفاك هإ .خلاوأتارقلا فص: تآرقانلوق

 قانا نم مكلريخو تالوزنو تاروهطثالثن ار ةلل نتا ءلا اذهنمرهظف د“ نما عمدت دئاقعلا حرش فاذك ملاذ ارقلا سم

 رخو ىرولاو بهذاا ةرفسىدنابر ومعملاتيبلا فهلوزئاهنانو مال ا<.ءلعل قارس ماتتكم : ظوفحملاح والا فهشوةئر وهظاهدحأ

 مودعاوقان آن موكا دجحانسن ىلع مالسل ا هماع لمد اريعامو هلو رراهشلاو فالتمخالا ىلعةعبارلاوأ ندلاءامسلا ىف ةرربمار 5

 م-يقانعأ اوورضتف هسفلزلا ىذا اناشنز ره اج زاد عئادبلا ووك رابتلا عقدنار رولا اذهب ولسو هل .اوهيلعهنلا ىلص

 اولاقك_ةانءأاون رضنو فصنلاب ةكرابم هل نم رثك الاريسفت ىلع كرامة لل ىفهانلزتأانا هلوذ نيبو ردقل هلل ىفءانلزت ناو تارقلا
 نمنالوالا ذانامعشْن رمفصنلا ىلاوخ“ الا اوردقلاةلماو تاضمرر هش تالوزنل ادح ل جناب نابعش نم

 ق ترمس فاذا ةكرام مولا فل دحاماض راعتلاو تاضمر رهشف ةردقلاةلءادح وثناباموعامتحا نكع تان“ الا

 ديعلمسسأ 210 مج د العوم لا ىف اذكاذأ د !ضراعن الذر دَعل ١ لاب ترسفااذاامأو تابعش نم فصنلاب

 ىنعحال مما نآرقلا نأ ىلع ىئبم ىنالتخالا م ىوَةلاهتلاةجر هلع ىوووقلا ىت جوملا ىدنةادحالا

 ىت هللارك ذلاق ىله

 لضفأ ةقدص ام | سم

 س ط هللارك ذخر

 ةكئالم ىلاعت هلل نا
 5 طل[ توذوطلط فتارقلا نكي لو نيلوالارب زى هناو ىلاعتهل 00 !ىتعما مساهناىلا بهذ نفاعمج ىنءملاو مظنللوأ طَقذ
 رددوا ١ ىلع هللا هلزن أ ىذلا اروثلات أوكار اهْف همفان ارقىهسالب رعلا نا سان سل ىذاو بزعل |نانس اينيلوالارب ْز
 9 اور اذا بانا ماسلا تقارب انزل زا وو 0 اح ل اب سناوظو تارق هنا« بلعقلطا ىموم

 ىسعىلءلزتاملو ةارول ىع» ىسوم ىلءلزناساوان ١ ارق ىع ب رعا|نا سلب لزناذاهناريغ هنء لهفتي الوز حتا ال 9-0-2
. ً 1 5 3 

 00 حرش ىف ىيعلاهرك ذاذكتارابتعالا فال: ايت ارادعلا فالتحشاو اروب ز ىم#دو اد ىلءلزنالوالكتا ىع#

 منجا, منو حف لاق ياا كيا 0 / 1 0 0 و 1 ل 2و 5
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 3 ءامع
 ةغلب اهنع 00 كالت لعرس وهلا 517 40 ربج نا( ىناثلاو) هنلالا
 > عقلا لب اريسنا (ثلاثلاو) تاب قلد دالا وول و ىلاعت هلوور 1 اذهل اق سكوب رعلا

 د رعلابالا حول ارد لاق ىروشلا نفس ن عمتاس نأ نب ايرخأ ب رعلاةغلب طافلالاهذهم رمعهناو ىثعملا
 ساونلا نعىلا ربطلا ( رخآو) كالذك لزن هنا م معة رعلاب هنو رقبءامسلا لهن او هموقل ىن لكمجرت 3

 ماذا ىلاعت هللا وح نمةدي دش ةفح رءاموسل تزد حول نهّللا ماكتاذاا عوف صهنعهنلاى ذر ناعجس

 1 .مخ.ةدارأاع هيحو نمهللا .ماكمف لم اريده س رق قلوأ نركز اهعماو رخواو ةعصءا_وسلا له[ ثالَذِ

 سمع ثنمح هى. تام قل !لاقانب رلاقاذاماهلهأ هلاسءانجس سالك ةكثالملا ىلعدي

 .(هدادعأ ناببو ىحولا لوزن عاوفأ ف :دراولا ةكدح أ! ثم داحالاو تاي“ االا باب
 امهماعىل اكسو ليثاريج نأ معنولأ (جرخأ) ىحولا فانصأ ع يم ماكمالسااوةال هلا هيلعهلا (معا)

 لاسةف «بفو ث,داحالاو تاب "الا كلب رهاب ارق ا الاق دال سو مو هياعدللا ىلض دنا دمس .ردصاةشمالسلا

 اذكو لس سى ُكلناو ىموم سو ءان ل 'م ىلء كنا ميصانبا هب رشب ىذلا كن ادهش انافرمش الفول ةقرو
 هللا لص بنل قلما« يفةمكحلااوام يدنسم ىف ترا اوى.لابطل |لاقاضي ا نهغب رشلاهردص قوش ىور

 0 وهريغو مهلانب !(لاق) ريهاتتلا نملاو>الا لك أى :وقباقب هيلا ىحولام مسو 41 آو هيلع

 2 هلا قافلة طتءاسالااب و رىرنال زاكذ ةقدادا 0 لا |سمىحولا نم مالسلاو ةالصلا ْ

 ثفن سدقلاح و زْنام السلاو :الضلا هيلعلاق كاربت أريغن ءهبلقو «ءور فكلما« .ةليئاك ام(ةيناثلإا

 ع ايها دلا نأ نبا م ل ,دإ بلال اق اولتحأ اوهلل' اوةتاف.هقز رلمكستست ىتح سفنثومتناكورف ||| ١

 هَ رى !اةمحدت 7 رصق هيثأيناكذقف 4 |وةبامهنع نى ٍمهبطاطفالحر ثالملا هل لامي تاك( لاثلا)

 لثمم َت ختدملا

 ىذلاوهب ررك ذي يذلا
 ىلا لآدم هرررك ذبال
 دعقال م خ تدملاو

 هللا نورك ذيموف
 ةكئالملاوهتفحالا ىلاعت

 تاز وهج ءرلا مهتيشُع و

 ةنيكحصرلا مهماع

 نم.ذ هللا مهرك ذو
 ىا م هدسنع

 عن ارمش تاهنبا لو.راب

 ىلع رثكدقمال_ءالا

 ثدشن؟ مشا ىف

 كل ئاسالا زب اللا
 ن هللارك ذنم ابطر
 صم سم بد ى

 (.دارسإلاةنيرزعغ < © )



 هملعثقراه مالكرخ

 هيلعهللا ىل طهنلا لوز

 لا عالاىأ[تاقنا 9

 نلاقهللاىلا بحأ

 بطر كناسلو تومت
 طر تح هتلارك ذ نم

 ىنصوأ هللالو كرابتاق

 هللا ىوقتي كنلع لاق
 هتلارك ذاوتعطتساام
 امو رعشو رخلك كدع

 ثدحاف ءوسنمثلمت

 رمسلاب رمسلاةبوق هيفدنل
 ط ةينالعلاب ةيئالعلاو
 هىحنأ الع ىدآل مام
 رك ذنمهللا بادعنم

 اولا صم ا ط هللا

 هللا لسسىف داه لا الو

 لمس ىداهجلا الو لاق
 هغيسب ب رضن نأالا هللا

 تال لاق عطقنب ىح

 شط صضصمط تاره
 هر ىالد رن أولاطص

 رخخ واه مسن مهارد

 رك اذلاناك هتلارك ذن
 مترمماذا ط لضفأ هلل
 اوعتراف ةنللا ضايرب

 امو هللا لوتراماولا#
 قا>لاق ةنكلاضارر

 هللا لوقب ت ركذلا

 له لعيس لج وزع
 لهأ نممودلا عملا
 ىل-هأ نمليق مركسلا
 لاقهللالوسراب مركعاا

 نمرك ذا! نسلاجيله
 ص ط بح دجاسملا

 ىعوةيلعتقاىلسينلاليئارج قا 51 (تاقتاةزابسو بج ةس نارام نمت ىضر رعئان ءقاستلا

 الولي . ريجس و رال ىأىذلاف حانة امتسىذإادسللاىفناكن اذهحو رتوك نااوةيحد:ر ودف 0 وه
 0 ىلاءسنعةلةثنملا حو رلا نمانلاخ قبب مآمظعل ادسملاتوعلهذةيحدتر وضؤىذاا اذهىفناكن او

 ١ دسطلاقيبقهيومسح .وماهلاق زان روك الن عتب الهنا ىج عل اهرك 0 الا 0

 فاوجأىاءاده-ثلاحا اورآلاةتناك ىناثل نك لابو رلاَقَت' اتوكب وئش هفراعم ن مضن الابح
 نم مزات الفمداىنب قىلاعت هتيااها رحأ:داعب لبالة ع بحاون سيل حا حاورالاةقرافعداسحالات ومو رنضخرورط
 موملاقاق ةرعدصُغتيل هنيبج نا تح هيلع هدشأ ناكو س ,ءرولاةإصاص ل ثم ىف همتأن تاك (ةعبارلا) ىسهتن امهربغ
 تاّقثف ثباث نيدي زذفن ىلع هذفنو كلذك ةرمجولا ءاجدّعلو ضرالا ىف هر كريَتلهّتلحارن ا ىت>دربلا ديدشلا

 : نشك تنك لاقهنعهساى ضر تبان نيد زنعىبهبلاودج أو ىناربطلا (جرخأو) اتت تدالا جسما

 : تنكو هنءىرس نامل لثماديد ثار -ءقرعو ةديدثءاحرب هنذحأ ذالسوهل آو<ملعهليا لصهنلالوسرا ولا

 ... || اسلفادبأ لج ر ىلع ىش. اللوق أىتحنآرقلا لقث نمرسكتت ىلبرداكنت :ىتحغرفأاذ ىلع ىلع وهوتتك أ
 3 ىنااهنروصفكاللاىرب نأ (ةسماخلاو )ةرولا لق ”نمهتفاندضءرسكل تاتداك ةدئاملاةروسةبلع تلزن

 لا ةرو.نفامحم نيد هل عق :واذهو همحوب نأ ىلاسعت هللاءاشامهمل ا اب تاب قاد

 هنم هلعثلا م الك (ةعباساا) اهرب 000 هرق نمتاووسأ !ىوذوه دو هيلاىلاعت هن هاحوأ ام( ةسداسل ١
 احافك هلدللا ملكت ى هوةذماثةبت ص مهضعيداز دوو مالسل اوةالصلامهلعءىسوُم ملكك ك] مةطساوالب هب هنلا

 ىرئان 1 | ىرهزلا ثب دس ىف مانا ا!ىالىلاعتهللا مالكىرخأ هنا صسهاوملافداز وه ىسهتنا باهت ريغب

 نيعيرأو ةتسىلء«ينابناكىحولا نا ىميلاا ( ركذو ) ىلعالاالملامع هتذع مف ىردتأ داء لاقف ةروص نسحأىف
 ْ )ب ركذو) ملعأ !هللاو رك ذامفلةذباهعو و جولا ماس تاغص نمىرابل امن ىفلافاكاهلاغ :واهرك ذف اعوف

 ىذا , الاةروصب كالملالْزن ةراشن ودع وال زن اة هاضتقمفال_تدلار ىحولا فلات ناك لالا نأريزملا نب ١

 دوعسم نب | ن عدي ود نم نبا( حي رخآ) ا راذن ودمع وبل نزتتاودك ريث نم همطاخو

 توعزفيف تاوغدلا ىلع كسلا ل هلصك ةلدلصءا سلا لهأ مس ىح ولابهللا ماكست اذااعوف سم ءذعهلا ضر
 || نب هللادمع نعدحأ (ج رخأو ) س هر اةإهلصل قم ىفشالملاهيتأب هناىراذأا(فو) ةعاسلا من مهنانوربو

 دفعت كسأ مث لصالص عجم لاق ف ولا, ست لهرلسو هلو هيلعهثلا صدت لوسر تل سام ملا ىذر رع
 د مالسلا يلع لي اربج تاهريسفت فلداعز . 0 ل ل ا

 راو ةصرشع ىنثا مدآىلءلزنو ةرممفلأ نب رمثعو ةعب رأم_.بوهل او هسيل# هللا ىلصىنلا ىلعلزت
 للعو* رع ةثامعب رأى موم ىلعو 5 مني عب راينا مههاربا ىلعو هني .بج حو ىلعو تا ىه عبرأ

 0 تان حوت لعوه رةرشععب رأمدآ ىلع لزن لاق هنا ىلاربطلا رخو تا مرش يس ع

 لعهتلا ىلص دمحم اندن_-ىلعوهريك ىفىقامااو هرغص فابن مث الث تام رمذع ىسلع ىلع ريك ىف ىقادلاو

 4 اوهيلعمنلا لس هاىدبن مالسلا هيلع :اريجن ا (ىوردقو ) لحأهفاو م ةريشع عمد رأو اا و

 نا ىلا لور تنك للوةيومالسلاكئرقي هنللاناد_ الاف ةحئار سبط ًاوةر وص نسح أ ىف ل#سو
 ١ مليت اريج اهنمأضوتفءامنيءتعبنف ض رالاوإ- ربب رمض هللا ل ]وس ردم هكلاالا هلاالل |وةىلا مهعداف سنالاو

 5 رو ءاسعسلا ىلا جرع ةالصلاو ءوضولا هلعف هعم ىلضي نأ هسمأو ىلسن ل.“ اريج ماقوأض ومب نأ ءسأ

 ةحدد أى حهللال اوسرا,ك لع مالسلا لود وهزالارعمالو ردمالورع< 4 وهيلعفللا ىلصهللا

  نيتعك 7 اهضرخلو و 1كلذناكف لمت ارم هد ىل صايكا اهىلص هوتأض هو ةفاهممأ مح رفلا نمباتلوع ىنخذ اهرب حشا

 نيدعكرو ءادغلا,نيةعكراهضرخلو الملا تناك ل:اقملاقورضما فاهم وافكر سلا فاهر 5 هننانا مث

 : ٍتعم«لاقامه هللا ىضر رم نب اع نع ىناربطلا ( حي نخأو) راكبالاو ىشعلاب كب ردمح مسو لاعتالؤوقل ىذعلاب

 داحأ ىلء طب مالو. ىلبق ىن ىلع طبهاما_عسل !نمثالم ىف طبهدقالوقب سوال اوهيلءهللا ىلدهنلال اوشر
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 ىلا ترظنف اكتاماسن تش ناو ادبعاسن تْمْشنا لري أن أ فسم كب رلوسران لاف ليفاريساوهو ىد»: ||
 بهاولاقفاذك اهذ ىملابحلاتلاسلاكلماينن تلق ىنأواف عضاون نأ ىلا ءوأف ليئاربجأا| ٠

 كاقتالافرك ذك نآرةلاروسلوزنبيترتباب إ) 22220- (]
 ناكو ءاشياماهسفهلناديزب مةكعتدتكا ةكعةر وسةحتافتازئاذاثناك لاقام_منءهلل'ىذر سامع ننانعأ]

 اذامث بهلىلأ ًاديثتم رثدملاا هيام لمزملا هانم تا متْكب رسابأرقاتارقلانم لزنأام لوأ
 رصعلاوم ح رشا لأ ىضااوع رشم ىشغناذا ليللاو مث ىلءالا كب رمسا حسم تروك سمشلا
 0 تيرا 0 انآ رتل ل6 رول لانا دامداعلاو ع

 يعم مهتلاو م .دحاهظلاوه لكم سانلابرذوعأل فم قاغلابرذو-الفم كنوز قش حا
 شرق ف الالم نيتلاو جو ريل تاذءاسمسلاو ع اهادخو سمشلاو مث ردسقلاةليلف هانلزتأاناغأإ]
 مم دليلا اذ_ميمسقأال# قمح تالسرملاو ةرهلكللي ومث ةمانقلامويبمسقأالم ةعراقلاع ]|

 ةكئئالملا غ ناقرغلا م سب م ىسوألةمث فارعالامث صمم ةعالاتب تقام قزاطلاوءاملاوأا

 مم فهكلا ينم تاب نا 0 ةيئاكام ناخدلا مح مث فوتزلا مح قسعجإ]
 تقشناءارعسلا اذا مث ترطغن اءامسلا اذا م تاعزانلا مث نولءاستب مع لئاس نا ةناخلا ل ةروسم روطلا ةدصسلا لد زغت ملأ نونمؤملا م ءاينالا مث :مهارباةروس ع اسونانلسر انا ملل 2

 لاغنالا ورعاة روس (ةنيدلل ابكر ث) ةكعبهنلا لزت أاماذهذ نيفغاماللب وم تويكتنعلا مث مو رلاث
 نحرلاع حير 0 تزاراذاغ ا 0 نازحالا مث نارعلا مث

 م ةةدامملا + :نوقفانملا منام :ؤونلا + ةارصتةساذا مخ نشملا م نك لم ىالاطلاا
 ةيلط ىلأنب ىلع (نعو) :ءارب مةدئاملا خفلا مث نياْعَملا مث ةعجلاٌش فصلا عرفا تارخغا

 نازحالاور ونلاو عل اوةروتلاو لافنالاو :دئاملاو ءاسنلاونارعل اوةرقملاةرو-ةضدملا,ثلزنلاق 0

 رئاسو هتلارصنءااذاو تلزلزاذاو نكح مو_ردقلا# لى مائلزتأاناو ىششغن اذا لمالاو رعفلاو ِ مرخلاو قاللطلاو نياغتلاو فصلاو ةذضتملاو رشحلاو ةلداحماو ديدحلاو عفلاو اورقك نيذاو ا
 :ءاربو ةدئاملاو ءاسنلاو تاربعل آو ةرقبلاثارقلان م ةنيدملاب لزتلاف ةداتخ (نعو) ةكعشاذ ريغ |

 اذاو مشعلاس أر ىلا مرحتملىنلاايأابو قالطلاو نياغتلاو نوقفانملاو ةعجلاو فصلاو ةنضمملاو ||| رشلاو ةلداحلاونجرلاو ديدخلاو تارخاو خفلاو دمتو بازحالاو رونلاو عم او لمتلاو دعزلاو |[
 ناقتالا ىفاذك  اغتالابىكم كلذادعاموةر وس ةرضعانث ااهضفاتخاوةرو-نورسشءقافناب ىذملا 93 خوسنملاو خءانلاهلاتك ىراصالانبن_سياوبأ (لاق) ةكعلزننارقلارئاسو هلارصتءاجاذاو تلزلز
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 هحئاسنتساو قيدصلا نمر ف هعجو ةٌوينلا ن هز ىف كارل افيلأتتابإ)
 نيعجأ مهملعهللا ناوضر ناس *ن هز ىف فحاصملا ف

 3 نافع نمز ىف ف جاما قئحسشلاو قددصلا نمر فمما ىفةعج وةوبْملا نمر قنارقلافيلأت كأ معا
 ىعومتريغنكل مال_سلاوةالصلا « ل هدهعىفاب وكم لك نارقلاتاكدقو نيعجأ مهنءهللاىضر نافعا 3

 ركب وبأن ارقلا عج نملوأو «نعهتاضز ركون اغضعم صمام نملوأورو.لابت مالو مضوهأ]
 ناتنس قد دصلهقالخ هدمو * ىالاعسفلاقاذك ةبنش ىلأن اودعسنء اه رخأ اذكهنعهللاىطذرقددصلا ا

 ةدمو #* امايأالا نينسرسءناسمعةنالخدمو 5 رهثفصنو نينسرمشعر عة فالخ ةدمو : رهشأةعب رأو ٍ 7

 (ىو رو) لوصالا عما ىفاذكم هنعهتلا ىضررهشأ ةتساهياو رو مايأو رهشأةعستو نينس عب رأى لعةفالخإ]
 سلا ر عاذافةمامبلا لهل تم مىلا ركب وب أل سرأ لاف هنأ هنع هللا ذر ثب ان نيد ز نع ىذمرتلاو ىراضلا 1 8

 تايب هياقلالا د [نمام

 فقوكلم ا امهفدحأىف
 اذاه ناطشلارخ “الا

 اذاو سن هتلارك ذ

 0 هللا ركحذيم
 ىف هراقنم ناطمشلا

 ص. هل سوسو و هبا
 ةعاجىفرعغلا ىلص نم

 ىسحهشارك ذيدعت مم
 ىلصمم سمشلا علطت

 ةئا سات ةرعودخ
 ىحا,باقنا ت ةسمان

 رك اذ ط ةرعوذخ
 هلزخع نيلفاغلا هللا

 نم نيرافلا ىف ريالا

 د ع قل
 اسلاوسلج موق نمام

 موه ْئماوقرفنو
 الا هبف هلل اورك ذب
 ةفي- نءاوقرغتام اك
 مولع ناكو راج

 سمةمامقلا مولد ة مدمس

 امو نبا بح تد
 ىعد حل ىثم

 ناك الاف هتلارك ذب

 دعا ىوّامو ةرث هيلع

 هتيارك ذبل +_مارفيملا

 هرب هيلع ناك الا+بيق
 ليحلا نأ بح | س

 لهم مساب لبجلا ىداشب
 هتلارك ذد حك ددم

 رشيتسا معن لاق اذاف
 رامخن ا ُّط ثدندحلا

 نوءاربنيذلا هلبادامع

 رمسقلاو سمنلا
 رك ذإ هلهالاو موخكلاو



 سل نس قاما
 الاةنملال ها رسب

 , و 16 ترمةعاس ىلع

 كاستل اورد
 رثكأ يي ُْط اسف

 اواوقن تح هللارك ذ

 رييكتلا ارب ت أرماب
 لماهتلاو س١ .بدقتلاو
 لاو لمانالاب دعت نأو

 منال

 ميسا نكش
 لبلقتلاو نس دهم او

 ل رلا نيسنتف ناغغثالو

 ىلض ى لا 01 اررصم

 ليقع :ل سو هماعاق

 3 0 هيما |

 نورك ذب موق عم دعنا

 ةادغلا ةأل صنم هللا

 نت 1 9 هفه# لَو

 سمسشلا علطت تح
 قدعأ نأ نم ىلا سدنبأ

 ليعمل ناو نة أ
 موق عمد قأنالو

 نءىلاعت هللانو ركاذي

 ناىلارصعلاْال_م
 بحأأ سمشلا ب ر 2

 هع رآقدعأتأنمىلا

 تودر-فةملا قمدس.د

 نودرتملاامو اولاق
 لاقت مهتلالودراب
 اريثك هنلاثو رك اذلا

 لاق ما تارسك اذلاو

 هقاارك ذفن رو رتهتسملا

 مهنعرك ذإا. مضت

 مو 0 مساق أ

 9 .تافافيتةبمامقلا

 ىناوت رقلاءارقبةلسص:وزغ فى ةمام.لا موو رضسادقل نقلا نالاقف قءاس رعت ار كوب لاق ءدنع

 تآ ارقلا عم أت تأىرأ فاو ريثك نارقلا نمبهذ مف نطاو 1١ لك ىفءارقلاب ل:ةلار كس نأ ىشعنأ

 قىنعحارب رعلزب فريش هللاو و ةرجلاجت سو 41 اواو ل او هعشر ا زاقب فك معاتاّقف

 كنارك ,ول ىلا ةذدت :نلاق :رعئارك ذلاكلذةف تأ ارو رعرد صه ح رمش ىذالف :ردصودللاح رشح كلذ

 هعج افا ارقلاعبتتفلسو هلا و هبل ءهللا للص هللالوسرل حولا دكت 3 :كدةذح كيمبت . الل قاع بناشلحر

 فيكن تلقفنآرقلا عج نمهيىفرمأاسم* ىلع لق" ؟تاكاملامخلا نمل لقن ىنوفلك ولهللاو دب ب زلاق

 حرش تح ىنعجاربر كوبأ ل لقربخمتلاووهركبو أ لاف - ودبل هنلا هت الوسردإ فأي تالعفإ
 || بسعلاو عاقرلا نمىريغدنعو يذنعا م هغجأن ارقلا تعباتفرعو ركب ىف أ ارد ص4 حرش ىذال ىرد_مدهللا

 هزي_ةعماهدجأ لىر الا ةعزخ ىلأو هع زخ عمي وثااةروسرخ يو عرار ودصوفاغعللاو

 1 يوه هللاىذر رعتن ةدخ- دنع رع دمع م + ىلع هللا هافوت ىو ركب ىف ار زءىضأ ا!كناف

 نمأيش مو هيلعنلا ىلههتلا وسر نم اتاك نملاقف ماقهنع هللا ىذر رعنأ (دو' دبا دنعز ) ىراخلا

 ط دهنش ىحأ هش دح أ نذ ليقبالن اكو لاق بسعلاوحا اولالاو فدلاىفكالذا اوبتك اوناكوهبثأ. افا ارغلا

 نيزجوك عماءامسةاَقلت نم هيدهشل ىج مدا كما ثور ىبةكالتاك أذ ' زناىلء لدي اذهو نادهاش

 55 ايأت أهم نعوؤ رعز ماشه قا ر طنم (دوادىنالاضب و( طايتحالا ىفةغل ام ثالذ لفت ناكوهظفح

 / عمتامتث هلاحر وءابتك اذهنيا بانك نمئوذ ىلع نمد هاش أك هام ءاح نفدصسملا باب ىلءادعقادب زلورمعللاق

اىواخسلالاقو باتكسل او ظفاانيدهاش ايدارملا لع اور عيني !كاقو هغاطقنا
 كلذنانادهب شامه ادار 

 اهل ارب ىلا هر وجولا نمكلذنأ ىلع ن ادهش امهنادار ماوأ ملس وهم جهلنا ىل سهل |إو در ىدب نيد تكن وتكملا

 نيذاعمو بعك نب "اك مالسلا وةالصلا هيلعهتايح الماك مه رودصقءؤوظفحو نآرقلا اوعجنيذإ لارلا ظ رودصيدارملاو ظفللادرععالمال_:.ا اوةالصل اهيل ءميذينييبتك امنيءنمالابةكب المهضرغ ناكو تآرقلا
 | ىلع مدقداهلا نب هلل لد هللا يضر كلام نب سن ؟نءىرهزلا نعىذمرتلاوى :راخا 2 راذك و)لبج

 | قوهفال خا ةفيذح عزفافىارعلا لهآ عمناحب رذأو ةسينيمرأ جرف خفف مأشاا لهأ ىزاغن تاكو نان
وغلتخنأ !لجق ةمالا هزه كرد نين .قملاريمأ ايلاف ةعار لا

 ىلا لسرافىراصتلاو دوهلا فالتحخاباتكلا فا

 ريبزلاث هللادبعو تناثنيديز ماقن اسمع ىلا اهب تاسراف كي اهدرتو اوستن ى مصل ارامل ىلسرأ ًنآةسف-
 1 اذا تنل نبش رقلا طهرلا لاقواهوضسنف مهنعمتلا ىضر ماشهن بث رولا نبا دبعو اعلا نيديعسو

 | اوذسن ىتحلولعفف مهاب لزتأافاف شير ةناسلن هومتك افتارقلا نمئش ىف تباثنيدي زو متن ١ متفاتحلا
 ىوساع صاواوذسغ فصح# قفأ لك ىلا لرأو ةصخح ىلا فمصا !نامعدرو حلا ددجلا

 تنكدةنازحالاة روس نم ”هاتدقففتباثثيديز لاق فر - نى معموأ < ةصص لك فار ةلاعر م

 يذلا هنعهللاىذرم :راصنالا تبان ني ةع رع ماهتدج وفاهتسملاوا همر قن :م_سوهيلعمللا ئصهنبالوس هرم

 اهانقحلافهماعدللا اودهاعاما وةدصلاح .رنينم هول نم نياح ر هداهش هنداهش مسوي .لعهتلا لصدتلالوس رلءح

 نولاتلا ذوب اوهلتافباهش نب !لافونيرشعو س+ ةنسس فكل د ناكو رن لاقضعتملا نماهتروسفف
 هوبتك !لآقف نأ مث ىلا مهفالتخا اعفرف توياتلا اعلا نبديعسو ريبزلا نبا لاقوهوياتلا تبان نيدي زلاقو
 نم نيثالث ةئس فنالماكل ايراتل | ىفريثالا نب ١ هلاقام ىلع كلذ ف بيسلا ناكو شب رقناساب هناقتوياتل ١

 ظ ةعّدب هب رن جرلاديعلاددميلبلاو رغما كلذ نع فرص ماك :رلاو زغبار ومأ ءناميلا نبة فيذح ناك ةرعسملا

 ظ (ضأهذه ك رفس فت | ًاردماهللاق وة دج هيلا داعىتج ماقافن احح رذأ هعم مت صاغل 7 ا ليعس عم جب وو

 ضخ له نماسانتد :.أرلاق لاذ اولاقادبأ «بلءنومو قبال تآر هلأ !ىفنغلت دله ءلعسانلا رن نأ

 | نانوعز ق شمدلهأ تبر ودادقملان علا "ارقلااوذ أوما اومهريغ:ءارق مريخ منار ق نأ نوع
 ا ا( نمي ل رتو عسسل ع زرت اوال ناار فوك لف تأ روم رف نتي خ نات

 2 0 سس سو سل و
0-0-1 
. - 

 ه0 جم ب م عموم جت حا يصوم

 غ0



 [؟ 5

 ةفب حرس ةفوكلاىلا اواصواسإف نوأقلا نايل هفضمنوهسن و ىسومىلآ ىلءاو رقم ماو هلثءتولوق“

 بادحأ لاو نيعباَملا نمريثكو لوهبل هللا ىل_سهنلالوسر راح هقف اوف فا اممهرذو كلذ سانلا
 اوتكساةبارعأ مت: أ اما اولاةو «ةذاو نمو ةفبذح ب ذغذدو ءس نب اةءارقىلءأرةنانسا أرك: ام دوعسم نبا
 كلذْرِيب و سانل انين ل وحي نآ هماعنريشالو نيممؤم ارب اريمأ نيت ”التثءْنماهللاو ةةءذحلاةو ادن ىلعوكناف

 ى رىذلاه ريو ةلإ دما, تام ءىلار اسو< وهشب دب ضغو سانلاق رف دو ماق و لمعس م ضعف د وع سمن اهلاغاغاو

 ىراصنلاودوهملا قالتخان آر ةلاىفاوغات نأ لبقةمالاهذه كردأ رينو اريمآان تاب رعلارذ خلان لاقو

 ىراماعيجاو اروءوماقءافربدلا مهريخأو ةرامصلا عمف هنعهللا ىذ رئامثءئالذاعز .ر,ةفلمحالاو:ار وتلاف
 اذكوك.ءلااددرت : ماونتن قضايا ىلسران ا ام منعهللا ىذر ر عتنن ةصفح ىلا نامثءلل سراقة فنذح

 دهعىلعتار ردن علا سلا ىع رسأأ نءىذمرتلاو سمو ىراخ اىوراذكوةب . رصملا علاطملاق» رك

 تاقديز ونأو ثباثثبدب زو لبج تب ذاعمو بعك نب ,ىراصتالان م مهلكر فن ةعبرأ سو هبلعمتا سهما لوسر

 ىلع ل دغملاك- 2اتعملاةامبنعهللا ىضر سابعزب !نءىراخلاةب اور فو ىتموعدحألاقديز زو نم سنا
 تالا حش نوادر اري انو كا (يرخأو) ىالط لا ىفاذكل سو هيل عمنا لسنا لو سردهع

 مئىهوةءارب ىلاو ىناثملا نمىهو لافنالا ىلا مد عنأ ىلع م-اجامنافعن,نامثعل تاةلاقدهنآ اامهعهللا

 لاق اذ لعل املاوطل اعبسلافاهوتعضوو ميحرلا نجرلاه للامم: رطساومتك-ت لوامهندب متنرقف نيدملا
 ناكو ددعلاتاوذر وسااهماءلزتتو هو نامزلا هما ءىاياس# سو هل 1ىلءوه.لعهتلا ىلههنلالوسر نأك تامُثَع

 اذاواذكواذك اهفرك ذيىتلاةروسلا فت اث الاءالؤهاو ءذلوةبف بكب ناكن مضعب عدى هيلعلزئاذا
 تلزئام ل5 ؟اوأ نملاغنالا تاكواذكواذك افرك ديىلاةر 2 الاهذهاوعضلوةبفةن الا هيلعتارب

 ضقف ةءاربة قب ىأاهتصقب ةهدشيلاغنالا ةسصق ىأاهتصق 3 تناكوالو زتنارقلارخ [نمةءارب ناكو ةنب دما

 وامهندب تن رق كلذ لح ن:لاغنالان م ىأاهنم ةءارب ىأا اانا نيس مو ملسوهل ؟ىلعو هيلعمّيلا ىلص هلال وسو

 يحن ءفحاسملاف(دواد نأ نباح خأو)لاوطلا عسبسلا فاهتعضو ومحرلا نجرلا هللا عسب رطس تك أ
 0 نملاوس اتلاف مافن آر ارقلا عم نأ هسنع :عهللا ىضر بارت ني رعدارألاةبطاح نب نجرلادبعني 5 ١

 حاولالاو فصلا كلذ نوبت كماوناكو هيانن ايلف نارقلا نمأ شل سود ؟ىلعو هملعملل ا ىلسهنلالوسرن «ىئات
 ىَص درنافعنم تامثءلاقفهملاكللذ مدعدق و لمقمف نادهاشد هش حا شدحأ نمى , الناكو بسعل او

 ن هع :زشءاف ناذهاش هيده ب تام كلذنم ىل قبال ناكو هيانت أ لف هللا باي نم ْئئثهدنعناكن مهئءهللا

 ىل_صهللا لوس .رنمتيعلت لاقامهاماولاةفامهوتكت 2مل نيد مك 0 اردقى نالاةف «بتنعهللا ىذرثداث

 امه ادهش انآو نامثعلاعِفَدر وسلاوخ ىلا متنعامهيلعزب ز ب ءمكسفنأ نمل اوسرك ءادتلإسودهلا او هيلعهللا

 ىروثملاردلا ىفاذك ةءارامهبتمتفنن آر ةلانملزئامرخ ا 1 امهم متنا لادا هلع نأ ىرت نساوهللادنع نم

 اهمفلصحام ب "هانا ارهل اوتانوسنملا هنعهتلاىضر قيدصااركب ىلأ عجب ف ناكهنا (ليتو) ةءارةروس

 تاماكلاموسر ررحو تارئاو ا قباوتاعوسملا تامثع كركف تيتربو فب ذهجري_غنماملك اعجسرت اولا

 فالتءاناو طو حلا حوال فام ةباطملاتاضرعلا نمةريخالاةضرعلاقفو ىلعتان“ الاوروسلاس ترتر رقو

 سفن فرك ىأدصةنامثعد_مةب /ىالفابلا لاقاذإو تاما.ةملاو تالاها ى ضقت ام بسح ىلءاهتماهلو زب
 ٌكلذكسيلامءاغلاو مالسااو:الصلاهلعىنا|نعةفو رعملاة ماشا اةءارقلا ىلع مهعجد بقا غاوةءارقلا

 مالكوهلاونملا اذه ىلعرادقلا اذهنأ صاد باو رك ذامرخ ؟ىلاريخأت الو هسفمدق: الفص ىهذحأو

 اوقفنا(م) لاا ىفرفك أيشهنم ص قن وأ هبفداز نفلاقملا لهأ هل ءعجأ !يدالارن اوتملاهح ولاب لاعتملا هليا

 اهعض نأ لد رجح أف هللاىلاه بفن وعج رئامون اوقع و الوزن تان الاوخ اناكهنال يقول ى الا بيرت نا ىلع

 هتغلاخت ته رك همفايغل ضخ ناك اياهنافر وسلا بيرت فالةعاهسنت رت سكع مرحاذهلو ًةشادملاواب رلاىثب . !نيد

 ناعم هرةمعصلا دانس وأزاو+لانانتبانارعل ؟لبقءاسنلا رق مالسلاو ةالصا اهبلعهنأ درواسو رزمربفل
 يح ع

 ن ىب_2# أ ىلاععت هللا

 تاسأك سمخ ابرك ز

 قيما واهل معتتأ

 اورك ذننأ 5س اولاق

 لثك كلذ لثمناف هللا

 هرثافودغلا ب خلجر
 لعد أ اذاىّتح اعارس

 ررحاف ني صح نصح
 ديعل اكلدك م هتمهسقن

 نم هسسفن 7 رحال

 هتنارك نبالا تاطيشلا

 َت 1 دبل سم تح ف

 ىلع ايندلا موق هللا
 مهلخديةدهمملا شرغلا

 ناالعلا تانملا

 مهتنسللاؤتال مذا
 ةللارك ذ:رمة طر

 مهوهنخل نولي

 صم وم نوك-»
 اماهنم (ءاعدلا ب تادآ

 تآوانكرنوك نأ 1غلس

 توك نأ اواط ابوك

 تا رز ومامن م كلذ ريغ

 ىو اهريغو تايهتمو
 لك ألاف مار ابنت

 سلم او

 ىللاعتهلن صالخالاو

 باص لم م دقتو سم

 رهطتلاو فافنتلاو د
 ءوضولاو سم بح« ع
 ةليقلا لامة ساو ع

 برشملاو



 تدل هع ةالصلاو

 بكرلا ىلءوثماو سم

 هللا ىل-ع ءانثلاو وع

 عا رخ او الوأ ىلاعت

 ىص نا ىلع ةالّدلاو
 كلذك ممسو هيلعدتلا

 س بح ساند

 سمين نيديلا طس و

 توب نأو حاموعفر و

 نيءكااوذح امهعقر

 امهفدكو سم اد
 تد م بدأتلاو وم

 وم عوضشبللاو س
 8 نكسفتلاو رصف
 ناو ت ع وبيضملا

 ءابجسأ ىلا رسب مقرتال

 هلال نأو س م
 ىسحلا هثامساب ىلا عت

 بح العلا هناقسصو

 6 - ابنتك نأو سم

 ماغنالاب ىوختلا فاكتال

 د خ هئاسناب ىلاعت

 صفو 6 هدانع

 قفارتعالاو عدودملا

 رابتصاو عسل
 نع ةهصلاةسعدالا

 مسوهبلعمللا ىلصىننل ||

 ىلا حاس كرب مل هنأف

 ريفختو س اد ةرثغ
 خز ءاعدلا نم عماوجلا

 نأو هس سفنأ ادم د نأ

 ا هناوخاو هيدااول وعدي

 7 راذماهملع ىنلا ةريخخالا ةسضر علالمق كلذ ىفةفلتخ مهف اص تاك اواضإأ 1 "نا عحصالا

 د لمرملافنوةفرثدلافرا هلوأ هنعهنلا ىذر لعفمصم ءوهولو زنلا ىلءاهمتر نم مهن هنعهللا ىذرنامثع عج

 8 كاذكوءالوتبت رمماوها نوكسح ىف قوت هنا ىلع ل دبابو فد ملاو ركملارخ 1يلااذكعورب , وكتلاتبتف

 ١ ٌيراقلا ىلع» هرك ذاذكن ايندملاب تكمل طالتدخا كل ذكواهروس نيد لصف ل.ءالو ناسا بتي لو نيس اولعلا
 1 ميظعلا فمصملا فنيذالا ةطةنل او ب'ر عالا عضو نه «لوأ ف باب

 ! هللاواهفب ارعالا كرت بتسوبارعااهبمذ نكي لف لكشلاو طقنا |نمةدر<#تناك ةينام“ لااا ا نأ لعا
 1 لعج و ودنا عضو سلو أو وهن مهنمزاف ن كيلو نعللا نوفرعتالبر ءاوناكم ولا ناف :-مهؤانغت_ املأ

 00 ”ةعرهقاناارع 2 ا ل ءالا

 ةاكدشملاح رشف

 | هاه*» ١

 .ذهىدها رفلا ادجأ نب ل.ل: !ثذحأ 1 اةمالعو 0 هطقن 00 :وفرحلا

 ,«.اعوهامىلاةطقنلا ن مبارعالا لةنواذهدءب لصولاةمالعو ن 0 ا ارودلا
 ' ريمأ ف سول نجاحا سأب يلا مهاعبر منا رسنلا ف محملا, اهعيسضو نملّواف (ةطقئلاام و( تناالا

 ناوررم نيكل ادبعمايأىلاةنسنيعب روان نامثعضعص فن رقباواكسانلا نأ «بيسو ناسارجنو قارعلا
 رصن كاذب ماقف تامالع ةهتشملا فرحالا هذا اوعضد نأ باتا اق ىارعلابرشنناو فيعصتلارثك مع

 ةطقنا ااوثدح أ املّوأو مصاعلانب رصنهلل تب ناكوا.كامأنيبفلاخواجاوزأوادارفا طقنلا عضوفرو؟ ذملا

 ريأذ ماودناو اوفلا اود مى الا ىسبتنم دنعاطةناوث د_>؟متهلر ونوهه,سأنالاولاةءاّملاو ءامل ا ىلع

 ىلا بارعالا لقت دجأ نيل اخت هدعب ةطقنلا عضو مصاعنب رصن مهيّئدتبملاوهيارعاىلاقياسلاوهدوسالا

 نمذخألا ىلءالاا بف اوردقب لقةل.حاوسةلاففيصصتلا عر لكشلاو طقنا'لامعتسأ عمتاكو ةروصلا هذه
 تا ”؟ارقلاو فورحااوعجوداهتجالاىفاوغلابوةالاديدانسو ةمالاءالع ةذياهج بدتناهَنيقلتلا,لاسزلاءاوخأ

  تومأملا نأ كفن هيفراشءالا عض 7 (امأو نيج مهنع هللاىدرلاكشالا اولز ًاوباوصلا اوُسىبح

 جورفاتك زينا جالا ءرفمسف نآرقلا نأ (ىو دو) هلعف اخ اناليقو كلذ معأ ىسا. علا

 نءلوأو هيب رعلاب طخ نملو فعالا لاوق أو ةدعل ارابحالا باب نايلا

 1 ىقوكلاب طن ملؤأو خسنلاب ف ورعملا طالنايرخسا

  ةثامثلثهن وملبق مالسلا هيلعمدا اهلكتتكلاو ىنابرسلاو ىف رعلابا ةكملاعضو نملوأرامحالاب كلاق
 أ تناك نملّوأامأو مصال اوهاذقومال_سل ااموماغمدآبتك و سا ردا رشا و هذط م 7 نيطلافاهشك هَ

 اال[ رردلا كاامكلا ا زودهط ةياسؤافلاببتك نر ملوأو مالسسسلا هبل سن رداقلا 1
 3 ةينايرسسلاوةبب رعلاب ماكي تاكو ناطعق نب رعت ةيدْرعلاب طتنملو او مالسسلا هيلع سول نّسطارقل

 | قب رظلا ىلا قوكلا لن نم لوأ هناقمتلاب , رهاقلا هتئابرهةملاريز وةلَةم نياحسنلاعب 0
 نوقاب مان_سحو ةصس ماهاسكو هلعم ناةَقنإ رطندتهوطللا شب  رعتدازوب اوبل ع اها مهيب رغلا

 ىلا «لعدي رمال ث مح طل داس اف ىو _ارألا هللا دج يشل اءاج تهلك ١ او طحنا نف محو طاطخلاا ىمدصعتسملا

 ْ 0 00 نسحاقملاعلناكتا ءم لاس طغت نسكت 1 تيب لئاةلاردةليوونعهنياىضرت" الا

 تايبلاحورفاذك نيزأتانبلاعمردلاو 7-0 قا داتيلان مردلا

 : موعررب رحلت اض هرعلا ن موريخالاة ض هرعلاىفةميالا ل ااوقآو ةدراولاةضعصأا ثد دانا! باي
 بيترتوتاغصلاو فور خلا :راغ#فن رعتوتاملكلا اوفو رولا

 تارئاوتملاتآ ارقلا ميلعتو تان الاوروسلا
 هيلستلا ل سمت لوسر تالة ىضر سابع تب نم فانت ىذمرتلاو لست هوكيزاصلا يوت

 ١ 7 ناس ا 00



 0 قتال 1 ا كرازبك 0 و 1

 هللا لص ىبنلا ىلع ض هرعت تاك لاق هنعهنلا ضر هرب ره ىبأ نءهجام نبا .اودو ادونو لسمو ى راخلا(جرشأو) ء
 اتزان سيدو هيفضءةىذلام اعلاف نيت ص ه«.لع ض هرعف ة ص مأع لك" ارةلالسودل 1ىلوهيلعا 5

 ىضر ةمطافن عةسش اع نءفو رمسم ن ا )ب رخآو) .هيفضءةىذلا ماعلا ىفنب رشءفكتعاو'

 ظنا ديىكأ) ن نارقلاب ىنضراعت ناك لمث اريج ا مسوهلا ىلعو «ءاعهتيا ل_ءىبنلا ىلارسأتلاقاهنااهنع

 مالسل اوةالصلاهملعناك ىو 5 دع ىستنا ىل- ةرطسالاب ارالو نيس ماعلا ىنضراعفة رم ةنسلك ف (نآ ارقلاب.

 ةنسستوكملاه> را#نمفورخلاارخ 62 امذالادب هوك ورش ىلا هَوأن منارغلا ليئاربج ىلع ضرع ٍ

 سل نسر عص ناو الاوذمعالا قد رطدحاوهو ىسبتن اخومدللا ىلعوبهش ةءارتةذمالتلا ضرعتفةمالاىف

 ارش وك ءلعدو رقي ار ادقم ريغ ىلعأر قتنا ىشو رت ةياوريفك ةسرادلاة هس دعارخ تال 0

 ىلصىنلا نا ىنلعشم د1 ارهاط لد ىماعل!( لاقو ) لعأ هتلاو نان رطلالصصتىنهتنااذكهو.دعبامممردقأا ٠
 تباثئبديزناىو ردقو ءريغفو هيف ىلاعتهللاءافوق ىذلا ماعلا ىف هءلع ضورعمل اوهإ ولآ ىلعو هيلعهللا

 رك ولأ سم اذإو هيف فون ىذلا ماعلا ىف سو هل 1 ىلعو للعشاق مها اوسراهضر عىتا اةريحخالاةضرعلا دهش
 اذهقفاو ل تاقلا ىلع دولا اذد لمح لمةفةريدخالا ةض رعلاب هلعلاكدلن ارقلا عممح تداثنبدي زرعو

 نيبو هنيب ةسرادموةضراعمةءار هل اتناك با نيتيدخل اند :عسجلا ىف ةرهطالاو ىنهتن :اقناسااثيدحلاىورال|]

 تاكل اريسنا ارهطالاو هوامهد> ؟نيلاستح لمحت وهوا قب اذه: صوار ع ارغب اذه رةمالل اهيل 6 0

 امهنابو طمخالادامّمعا و ظفحلا اطايتحا لوك نك هبلعشا م ءنعب دس عنارقلاو ءاضعبالوأ ارق

 ضهبفدروهناانلقامدي هد و ءار هل نيب ةفراعتملا سرادملا اوهو كلذكرت” الاوالث *مارشعأر اتحد

 ىأباتكلاب ب اتكلاتضراعهنموتلباقملاىأ ةضراعملان ههسرادبىأتآر ةلا<ذراعب ناكفباهنلا فتاناو رلا |
 هللاىكصهللالوسرلاةلاقو رعنن هتلادمءنءفاسنلا اوىذمرغلاودوادوبأودحأ (حرخأو) لعأهلاو هتاباق 2

 بحاصل ) مهساكم بسح ىلع مهت اصلا نيلماعلا«+وثو ةنجلا لوخددنعىأ (لاقب) ملول 1 ا
 برهلا بت ارمو ًاتاج ردلاىأ (قراوأر ةا) هئعلد . وهوهورةب نماللمعلاو ةوالتلاب همزالد ع نمهعأ(تار هلا :

 تكا 5 ةكالماةدايعكربك الادوهشا اوذذاتا ادر2 ىهىااةنحلا قف كتءار ةقلمتسنالىأ (لترو)

 ف :رعمو فور ادب و نما. ندلا ف ةيفمكو ةيكلامعالا قذو ىلعءازحلا نأىلاةراشا هيذو كيت ءارق أ ( لئرت

 ىراقلا ىلءهر 0 رقت هبارخ ادنعشل ازرنمناف)ناقرغلا ف راعمون آرقلا مول ءنعئشانلاىوتولا || ٠
 بيت رثو تاذصلاو فو ر ماع راختو تاماكس !اوفو هرالاعوسر رب رحتن أل هاحلاو " ةاكشملاح رشف

 مالسلاو ةالصلا هيلع اعابتاةمالا فتوش ىلعةضر نوري سرعل رق ميا لك '

 ىسهلالاضيفلا ممل! ليلوةد وبنلاةرضاا ىلا ل هتملامئاةملاءاوفأن ءذحمال لاكتتآر ةلا اوذخأماو أ[
 بتكيلو هإ_سل ىلا عاشملاهاوفأن منا "ارغلا هلعتالا ل معتالا منام تاق ةلاتاكربلاوةنآ ارةلارارم»الاو

 نا هيذعي لب لعتلاريغب تآر 1 ٌئراةلباوثلاب تكن اليا عن هللا ناذ مع حا ثمل ىلع :رغلامهذرعب باوثل لاك 0

 ةفرعمد رعت فو ردا ءادأن عزمت اماري_ث5 ناسنالانا (معاو) نأ. ءااسو ريف اذك ىلا نءللايأرق 3

 نمءايسأ لاذ ءادالا | سلس تلاطامل نكسحل نشل مذ نءهعمس ملا, تاغاؤملا نم ءاهتاف سو هججو 3
 ىرىلا1نقئاقد|نامذمااةباردلاو هباو زل ةراشارهابا سالو ءادالا ومشرتك ًاءادأىف تاغب ؛ رخل 5

 لمأتن لددامتعالا لك اذ و. ,ثءادأىلءدرفعنالن أ ا: ءلعبحو ةرجحالاثد ريكعلان مزءأتاةضلاو جراخملا|

 ب :كلايفعورأ ام ىلع يوتشا انها همام سقنونغلا اذهل اسمنابب نممهعتك ىف ىفءالعلاهمدوأايف
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 عمت ار 1 اره الع نال فيك ةنايبلايف هداز ىلة-اسهرك ذاذكب كسلا فام قاف هفلامامو قا اوهفهقفاواسأ 4

 222 و

 [صخالت او منيذمؤملا
 ناك ناءاعدإاب «_ سفن

 تاو ى ت د اماما

 تآو ع مزعب لأسب |[
 وج بح .ةبعر وعد
 هسبلقن مهجر خنأو
 نآوٍداهتحاو دب
 نسحب و هياةرض#

 رركيتأو سم هما
 هلقأو م خ هاعدلا

 1 ”نأو ىد تيلكلا

 نأو وع سم سويف
 ةعبطق الو مئاب وعديال

 وكلنا ت موحر
 ناو س هئم غر ذاب
 نأ ءاعدلا ف ىدتعنال

 فاموأ ليقسع وعد

 رع-:الناو ا

 لاسناو قس دخ

 بح ن اهلك هناداح

 عمتسالاو افلا ىيمانَو

8 
 4 ارفدعي هيد ةهجو

 سم ىاسم>- تاد

 ناب لهتسسال نأو
 وأ ةباجالا راس

 بحس لذ توعدلوقب

 ى ساد م خ ىل
 *(رك ذلاباد)«

 ناىئسش ءالعلا لاق

 ىذلا عضوملا توك

 افءظن «يف هللا رك ذب

 رك اذلا وكت اواملاع

 تافسصلا لك 5 لع

 هثئوكد ناوةمدَعَتملا

 هسذ ناك ناو اغفمظن
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 هل ىو هيلعهللا ىلصعتلا لو سرناقديو قلالي 0 داملاعاشملا نمانتغالد ا ا .

 .ةنسلاقاصوصزينسلا نم جوف مالسل اهملءليث ار راح نعت ازعل !ملعت 0 هتحاصذلاكو م

 لها اودج واذا نانانامّزءالع ضعبامأ اومال- سلا ةياعلمت ارح ىلع هتيلشفأ عمواهي فون ينلاءريلا

 بيذهجتح لاقكهيلاعوجرلا نعاراكتس !هتماولعت ل بتارملا فد ىو هنماولعت تتارملا ىلع |ىفءادالا
 قد دقوهو ةالصلاهيزو ئامردةنآ أ رمل ةءارق ىلعردقد الل ممتكسل اي ىو نمضعبانأ اردقن ار لا

 ذو تام سجن موب لك ةال_هلاد في 0

 ءادروىربكلاةمامعلايدع-ةذ نأ شاذلا نم كش هرا ٌمنائيسلاب ىلاعت هللا دمعي تآآدي رب نآ آرقلا ع نماذرو

 لاقو) ءالضفلا نيسردملان مراص د ةوهو ن ند دما ف اظو نم الذ ناذءاذالا لهن مملعمىدينينءامإعلا

  لاغتشالا ؛ نومتهي ني ذلك مهلم :زاالاو هالات وكر وعقاب 0 ا وا اب زءافعرتك أن !(مهنعب

 نوذسح منان وبس وأ ماسإ نوربكش د ونوردعب مماهفمهراعأ نونفي لب مهئامحةدمقمل الا مولعلاب

  توعمت ىذا نماناء ص نأ كلو لهنا لأ نف انتوا يكتصتت وكول ىذلاملعل ا!ق-ىكنط افاعنص

 هدام 1نوعبتمف لولا

 » (نارقلا مولعتل دح ؟لكىلعمال لاو ةالصلا هيلءءصاو5 ىفةدراولاةصمصلا ثنداحالاباب )و راما وللا لا
 || كوسرلاة لاق هنأ امهنعيلاعتهّللاىذر تمكن أو ةرب رهين نعهجامثباو كاسنلاوىذمرتلا (عي رخأ) ناك ابجاو عورتشم
 وح باح لثكه رماقؤهأ 0 ارغل ال ثم تافدُؤ ا اولعت ملسول ىلعو هيلعهلا ىل_ههللا ئشبدةعدال ايهكسموأ

 عتاب علا نا 0 الإ ار لعمل ادعي ىلا ؤرتافمالسل ارةالمل هيلع هل وو لخظف 0 6

 اوسلاب لازأ ريسيفت
 ى اسلا- ناك تاو

 هللا ليقتسا عّصوم

 ةلمكسي دانة ماعدت جم

 باقزوسض>وراقوو
 لفعت و رك دام هرب دش

 ا اخاه ءابع
 صرخ الوفاشعم نمت

 اوبتقسا كلذلف ةزعلاب
 هل االلوةبهنوصدءنأ

 5 هاضتقعلمعلاو هتوالدقح هنوالتاو هوادوت ارقلا ١ اولعت ىأجياشملاهاوذأنمذخؤ هنأودب وقل بح هنأو اهفالا ب ا دا

 اولعت ماللاوةالصأا هيلع ىنلا نعهنعهتلا ىضرةربره فأن ءىذمرتلا (جرخأو) ىراقلاىلعمرك ذاذك 0

 تان وكل تاواصلا ماكحأن !مالسلاوةالصل اهيلعىبنلا ملف ض ويقمىناقسانل هول عوت ارقلااو ضئارغلا لح ناي

 تمدام ىنءامهولعت ىأ هنءالاريغل | نءذؤدالتارتاوةملات 1 ارقلاوتاغدااو جب راما نمدن ولام 6 عيطملك لب رباخلاو

 ىلهىنلالاقلاق هنعفللاىذر كلام نب سنن ءقراخأا نعح رخآو ةعوارلاَش امج اذكشوبة مالك 90

 ا ل ل ل لاقكل امس أ لاقنآرقلا كلا عأ ىأتآرقل كما ءارقأ نأ مايهتتا نا ىنال إو هل [ىلءوهمل هناا |) . * 0
 ماك امن أى أ هليل 7 [ىلعو هيلا فض هوسر رم ىلاعتهلانا لاق راع كل عد لامءدللا

 سو هملعدللا لص هع
 هذخأ5 تآ ارقلاوديو خلا ماك هنو دلو تأ اودلات ١ ار هلا ماكح أو تافدلا اووي رانا مدروكلا 0 اهلا ىل 7

 ىو ءانسمو احامسص
. 

 على د1 تار نارتلا انتسافاةيلبانس وس ديعسلت مال ملاوةالصا اامهلعل.ث اريح نعهلل اى تاقوالاو لاو 20 عاد ى د-

 لّوالا نعت < الا طا اذه ىلع مدسخأ موب رف أمالسااوةالصلا هيلعلاةنأشلا اذه ةمامالا نم ااا توالمل فل خلا

 هتك شدادكغو هنن نممهنعمم نيعباتلا نمنو ريثكر شب بعك نب بأ نءذخ دقو فلسلا نعفلخناو 1 3 -

 ةعاج بع؟نب ىنأ ىلءأر ةدقولاق ءأ ارقل اتاقبط ىفوةعاسااىلاةمالا ف هرمس ىرس ىح هياعةءار هلا كل ةرمس 5 1 8 5-3

 قلخ عم ءذخأو اضنأديز نعسابعزب اذشأو بئاسلا ننهللادبعو سابعنب او ةرب رهولأ مهم ةياصصل ا نم 91 3 1 0 3 1

 6 رس زيمصالاو غد لان عنك * ةيئاشب عن مولعلاذعخأب نم 7 نا وأ 3 ار 5

 مرءلاكح لعلا له دنع هلبعف يع فدع نم ىلعلل اذن نكن نمو 00

 7 نآرقلااو زن لوقد مال سلاوةالدلا هيلعىبنلا تعمسلاق صاعلانبو رع نب هللا دمع نعىراخلا (ىورو) 0 اذ نأ ا

 نوزوك ذااةعيرتالا او مهن .هولعت ىأب عك نب ىلأو لج نيذاعمورلاسو دوعس هن هللا دبع نمةعبرأ نم ل هدايا

 فو زيي* مهئاقة خر ذحن ىف لوم لقعم ني اوه انور الا متامثاواح حمود ملاانمهو نب رح اهللانمن اننا 0
 تاموزرع فال ىفذ .عمتاموةماسلاةءقو ف ةف.ذح ىلآ ىلو «لاسلةفدقإو ىوتتل ارم طغلادعب كارشلا دبودع

وةساي رلاه سيلا تهتناو ثبان ثدي رخأت دّستونامثعةفالخ قدوعاسم نءاوىلا
 ١ 0 طا ذمز مدداسعإ شاع

 ةمزالم اداتعبل لمه

 حج رعخاو
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 ةءارقلاةيلحدي وتلا نا ثارةلااودوجلاةهنأ هنعىلاعتهلاىضردوعسم نب ان عمري هوىنادلا (جرخأو) |[
 فارسارب ةنمهتئمهل5ىلعقامنلاف .طاتوهإهأو +-رخىلا فرحلاد روابي ”ريواهةسسفورخل !ءاطعاوهو |[ ٠

 لزم اضغتارقلاًأر قي نأ ب حن م4وةب /سو<.لعهتلا ىلهراشأ كلذ ىلاو فاكستالو طارفاالو فسعتالو 8
 نارقلادب وك ىفا_ماقع ال ىطعأدت <_:عىلاعت هللا ىطرناكودوءسمنب | ىنعي دمع م1 نب اةءارق ىلءأر قماف |||

 نأ كشالء: العا ليزنتلا ملاعم» ريسفتةمدقم ف ىوتلا هللا ةج .رهيلعىوغبلامامالا(لاقو) ناقئالاىفاذك
 عيمصتب نود,عتمهثالذك دو دحةءاقاونارقلا ىناعم مهغ؛نوروءامن روفاكمىأن ود_عتم مهاك ةمالا
 زو<الىتلاةيبرعلاةيصصقال ةيوينلا ةرضالاب ةلستملانارقلا همن مةاقلتملاةغَضلا ىلعهفو رحةماقاو «طاغلأ
 عصت ىلعر دق نةروذعموأ م1 ءىسموروجام نس < نب: الذ ىف سانا اواهريغملااهتعلود_ءلاالواهتفلا

 هسفنب ءاْنْغَمدا جيبقل اىطيتلاو أى معلا دسافلا ظفللاىلال دعو ميدغلا ىب علا جملا اهغللاب ىلا «ثهتنا مالك

 رصةمهناف هلظفل ميدعت ىلع هغقول لاعىلاعوجرلا نعا ارابكستساو هلغغ- نم فل أ ام ىلءالاك-ت اودي بادا دنقساو
 اسف: فاكتب ال ىلا «تهنل'ناف باوصا !ىلا هيدهيت نمددال وأهناسل هعواطب الث اك نمامأو بن رالب ماو كال |||
 عتباتإلعلا نالةو ريمكتلارشأل ىفاذك ارمأ كلذدعب ثدي هللا لهل هده لذب هيل عسي نك اهعسوالا ||

 ةتسناو تحاوفامحاو ناو ضرذهلعفاضرف مولعم ا ناكنا ىنعننيع ضرخإلعلااذهتوكي نأ مزامق مولعمأل

 ملءامأو رعسلا عم .رحاذإو.و ركمو أ مارق-اهوركموأ امارحت او حا.بةاحا ءمناوبك.دهفابهكسمناو ةسف

 ىلاعتهلاهجردو عسلاول؟ (لاقو) ع ءوركملا ف مالكل اذكو تجاوذهوركملا نعو ضرغف مارخلا نعزرشلا
 ىزاريشلا د نب ىلعن رمصن هلل اد بعون مامالا مشل !لاقو تارقلا اردن نم لك-!نيعضرفدي وهلا لعملعت

 ٌئراقلا ىلهب<ورتآ ارقلاف ضرفءادالانسح نأ لاري تلا لضففف تآارقلاءوو ىف حذوملا هناك
 لكىلءبجاو ديول ناءريذلاقو ريمْتلاو نعل اهبف دون نأ نعت ارّال ةنامصهنوالث ق-نارقل اولي نأ
 دنعالا<.ااالنسنحاللاداحاو هعومثو نارقلا ظةاريغت ىف ةبصرال هنالناكامةيكت ارقلا ارقي نم
 نمادروذ ئانماشملاضعب (لاقو) ريبكلارشنلاىفاذكح و ءىذريغام رعان ارتىلاعتلاق ةرورمذلا
 هيواطملا لديالوهنءارقفلا ريث أتدحال هنافتاغصلاو فورخلا ب راخم عضم نأالوأ «.لعفءاسعمالا وأ نارقلا
 ةسنالا لدتا ىئاعملاو ناعما: عدالا ل_هعالرارشالاو صئاصالان ال تاغ_لاو جيراخملا 52 ملام

 تريغئاطكوتافصلاو يراخملا_هدالا لمنال ىو رخلاو و ردنا ةهصناالا ل محتال تاماكسلاو تاماك ل
 ةالصلاتدسفو رارسالاو ىناعملاتريغتا ثحاهاريغت ةغال 'تريغنا اكو ةغللا تريسغت نور علا ةمزاللاةفسعلا
 <«. قى :رزاانع د«#لاقاذإ و ىسدقلااصوىناذك"

 معاتارقلادو</نم « مزالم>ديوهفلايذخالاو ٠
 الصوانلا هنماذكهو د“ الزنآ هلالا هيهنالا

 نالتآرقلا ارقد نءلكلا مزالني-ضرف كلذ.ذخالاو دب وقاادعاوة:اعارمنأنلاعت هللاهجرر فخصملا ىث»»

 معلب ريج م ظوفحلا حوالا ةطساوبهللان ماني !نآرقلالسودي وظلا,ىأ اذكعودب و فااب نارقلا ل زنأهلالا
 ىلاعت هتلاغلا توك لزن ىذلا هجول ا ىلع ار شن ملاذاف مس منوم نم متةراصصل امل مال لا و:الصل امهماعلو رلا
 املكو تقاعم م الاو ث [صاع مالسل اودالصا | هياع هلو راوهللفلاخملاو مالسا اوةال_هلا هاء هوسرإو

 ىلاعت هلوق ن ءهنعىلاعت هللا ىذر ىلع (ل-) مارحديو تلا كرت نأ ملعف مارح كرب ىلعباشي ودلع ىلع بقاع

 مالسل اوةالصلا «ي1 هه صأهللاةفوةول ةفرعمو فورهلادب وع وهل سيثرتلا لاقف التر نتارقلالثرو

 ىرزل ارش ىفهدازىريك شاطءرك ذاذك «ةمأ دارا نك-ل داكن او راط1ناولزنأ 5 أرتوهفدن و فلاب
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 ةيوسأرف1 تدل لو هياعملا ىلسىنااةءارقك التم تاردلا او رفااممنعىلاءئهللاىذر سابعنبا (لاذو
 0 6 ًَة 55 ١ تايم .© © نول
 نءهرابتعا ىلءءارقلا ع بام لك نأ ملعا رنا لافو ليتر ريغ هلكت ارقلا ارد ان انمىلا_ااهلترا

 ى راقلا ىلعد 7 ذاك هتفاام رح ولعت م١واهريةوراب طاوءافثاو ماغداو دهوعيرم

 (. ارساله نعج ج29

 ىف لهاسالو هسيلع
 (ةياجالا تاق وأ ) هئاضق

 ىس نت ردقلا# لل

 زوشو تةفرعمولو سم
 ةعجلا ليلو ر تاضمر
 د هعجلا مالو سمت

 فصتو س + -_ قى س

 'صااىاثلا ط لالا
 ضا لوالا لءالاثاثو
 رخ“ الا لالا ثاثو
 س تد هفو-و |
 تئوو راط سم
 ةعجلا ةعاسو عرصتلا

 نيداماهتقوو كلذحرأ

 ىخةتنأىلاةباطخلا
 ني>نمو د مةالصلا

 مالسلاىلا ءالصلا ماَقن

 ىئادلاو ى ت اهتم

 قس. مخ ىلصا مق
 ىلارصعل ادعي لمثو

 توم.سماابورغ

 مول نمةعاسزخ 1ىليةو

 لءقو سم سد ةعجلا

 لقرعفلا عولطدعب
 دعب ليقو س مشل اا عولط
 بهذو نسمشلا عولط
 هّلاىذرىرافغا ارذولأ
 خبز دعب اهنأىلاهنع

 حارتنا ريس نسمشلا
 هد_ةتعاىذلاو تلق

 مامالاةءارق ثقواممأ
 ةعجلا ةالصىف ةحئافلا

 تح ْيلاثدداحالا نب

 «.لعهلنا ىلص ىنلانع



 اذه ريغىف هتنينأك لس و

 ىوونلا لاقو عضوملا
 باودصلالب جمصلاو

 تيئايهريةروعالىذلا

 ماراح اب يخل
 ىرعشالا ىسومأ

 *(ةناحالا لاو>أ الوع

 د ةالصلاب ءادنلا دنع

 ناذالا نينو نسم

 تدوح نس تد ةماقالاو

 لرب نا نيةلعبجل ادعب و

 سس ةدشوأ ٍِن 0 4

 هللا لييسف فصلا دنعو
 دنعو اظوم ط بحب

 مهضعب ب رخلا مالا
 تاولصلا ردو داضعي

 قو سد ثان وتكملا

 دمادد و _ىعبمأ ١

 تارقلاةوالت بمقعو
 ط مت-هلااهسالو ت
 نماصوصخ صم و

 دنعو طن ْىراقلا

 نيم ممر ءامب رش

 م تبءاادنعروضملاو
 2 ةكيدأاحابصو هع

 ميو سدو
 سلاحمفو ع نيإسملا
 دنعو سد مخ 1 ذإا

 نيلاضلاالو مامالالوق

 ضرمختدذعو ق سدم
 دنعو 0 سدمثنملا

 ع ل هذاا دنا
 طد ث.ءلالوؤن دعو

 ٠ الالضفنالو فر عبامجالا فرش:الن .اننالا نأ ءاريبكتلارشتلا ةمدعم ف ىرزملا نبا ةمالعل انجشلا (لاق)

1 3 7 : : 9 ةلاراعملئاضة ىف ةدزاولا كدت !ثدداحالا باب ) *
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 لشفأ لو «لعهثلاىلص ماعد ازنملا ناكنْزن أباك ملخعأ ميقعلا تار ةلاناك الو بعت نعالا بالو ىلةعناع
 ةمالاهذهفرشأ هّتلج تناكو مالا ن م سانلل ت>رخأ +. ضف أ مدعا اؤبرعلا نمهنتمأ تناكو لسرأ ىذ

 هنعولاعتهلناىذرنافعنب نافع ءىذمرتلاودوادوبأو ىراضلا( ىو 00 للا هذهلضفه رقمو ةؤارثو

 نارقلا لءتنممكلضفأنا ىمبلاهباو رافوهاعوت ا ارقل اللعن نم يدخل سورا عننا ىلسهلثالو -رلاةلاقهنأ

 اوق تر عطقالو ارب ىف نووأم هوك نيتةانب ىأبف قيقعلاوأ 1 ناعاتبىلا موب لكودغي نأ ب حمس (لاق 20 هلعو

 | نيف أن نءهلريدخ للاعت هللا باك منش ١. ًارقيوأ لعتبفدحسملاىلا عر باود_فيالفآلاقئاذتدف هلبا لوران

 0 زاربطلا(ح رخأو) حا امملاف 3 لدالا نم م نددادعأن مو عسب رآنمهريخ عب راوالث نمهلزيتثالثو

 ًارقنمكريخ لو «.!عهللا ىبه هللا لوس رلاقلاق هن ءىلاعتهللا ىذرد دو سم نب هللا دمع ثددح نمدم> دانساب

 هنلالو -رلاق لاق «نعىلاعت هللا ىذ ردوعس !نغيلودرمزب او سد هرضاا نب (جرخأ و١ ءأرتأو أنار ارا

  لاقلاق «نعيلاعت هللا ىىذردغس نع<> امنع (جرخأو) ءارتاوثار لا ردم راب اسوي هيلع هللا ىلشص

 هللامالك مالكا اريح تعي ريغصلا عمال ىف اذك هلعوتارقلا ملعت نمورابخ ملسو هياع هللا ىل_ص هللالوسر

 ناذك ىلاعتهّنلا ماكر يغ ىلعهتءارقرا ناو ىأ < «هلعوتار هلا ل نمنيدنلادعن سال اريسخكاذكو لااعت

 لست لوسرلا اقنع لامن هن ائنمر ردم اديعساف ث يحن مىذمرتل ا عماج (فو) جيباصملا جرب

 لاقنيلثاسلا ىطعأ امل ضف [«ةمطعأ ىتادسموى رك ذنعتار هلام نءلحو ,رعهللا لود ملسو هياعدللا

 نماهضعيفوثيدحلااذهىر ط ىنادمولاءالعلانء ا ظذاملا + لدو بي رغنيس تن د حازه ىذمركلا

 ىلا غرشب لو تآر ةلاةءارقبلغت ثانمىتعت رمشنلا ىفاذك ىتائسمو قاعد هلع وأ هلعَش تأت ارقلا هإعسش

 مهن اود ىلاعت هللا نم نوبل نيذلا ىل طعنا مرثك ١ و نسج هداسموهدوصةمىلاعتهنلا ءاطعأ ءاعدلا وركذلا

 ىل .عتدلا ناك ن م هتاؤءاامعالا لك" ًاةيطعي لب هيطعبالهجناو -ىلاعت هللا : نمبلطب ملاذا هنأ ئراَعلانماغبال ىب 2

 ىنلان ,ع«:ءىلاعت هنا ىذر ةمامأ ىلأتد د لدن نم ىبن اريسطلا(يرخأو) جيباضملاج رش ىفاذك هلىلاعتهننا تاك

 هجامنبا (جرخأ و( ههحوفكخ :*ةمايقل مول هل قس ىلاعت هللا باك ن معارج نعل زادر نعت لم

 نأ ن مكاري ىلاعت هللا باك نم هنآ ملعتفو دغت نالإ و« لعهنبا ىلصىنلان ءهنعىلاعثهلزأ ىذررذ فأن ع

  ىلس هللا لوسرلاة لاق هنأ اه معيىلاعت هللا ىئرسامعزا تب ددح نم ىأ اربطلا (جرخأو) همك ال

 ءوسةماعلا مول هللا هاووةلالضلان « هيهلل د ما كب |ممىلاعتهنلا باك لعن نموهم ءاعهتيا

 السلا وذالصلا هسيلىنلا نعهسنعلاعت هللا ىضرةررهجأ نع ىو دو) ناقتالافاذك احلا

 تنآونوملا 3 ؟نا هنا توما كلان ىج -ٌنالازجحجصم لازتالو سانلا<لعو تارا العت هربا ر هاب أايلاق هنأ

 ةببطاشلاع رشف ىريعجلاهرك ذما رد اهنا تيب ىلا نونمؤملا ستاك لربما ةكئالملاتح كلذك

 رهاملا لاق هنأ مالسل او ةالصلاهاع ىلا نع< عىل عن هللا ىذرةرب رهىأ نعاس ووراخلا (ىورو)
 قاذك نارجأ هواش« اعوهوهسرف عتعتت و نار هلا ًارشبىذلاو ةررعلا ما اركتلاةرخسسلاعمتار-ةلاب

 هل 1ىلءو هيلعهللا لص هللا لوسر لاق لاق هنأ هس ىلاعتهللا ىذرسنأن 0 (جرخأو) حيباصملا

 وب مامالا اكو «> -امنو هللا لهأنآر ةلالهألاقهنلالو راي مه نمل بيق سانلان مولع لات هللزا مو

 ثارغلا ملعت نم كري تاع نب ناس من نءثيدحلااذهىورباللوةب لسع تاتا الا نجرلا دنع

 عمهئرقيو تآرقلا بة فوكلابح ءاجلارصسااسااجهزوكىلاريسن اذه ىدعم قدعت أىذلا ازهدهمللعو

 <.اعوةنسنيعب ران مرا فوك مدا سا .لائرقب ودوهلعىلا سانلاةحامو هلع ةرثكو هردق هلال

 ا اراب نول دعبال ىلاعت هلا موج .رماسلا ناك ازتككوام_مءىلاةهللا ىذ رنيسللاو نسسملا ارق 5

 لاقمودلا لهن - كبنا هنعدلب !ىذردو سمن هللادب عال لاقل او فأن ب قة نءانبوردقفأ هسة تآر هلا

 تأنيث دحلا نينه نم مل-عفر كلا ىفاذك ىلا أنآ ردا ةواؤاتو :ءازإ ةلانع تذهل تعماذاىفا
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 اناقامىلعلدمهري_دتوأ سائلا لذفأ«-اعوأ تارقلا 6 نمثاك ا0متالهرلال عال هفأ دارا ةلاوءارق ا خ 37

 نا..عالا له ضرذامهنم مزال لعت ىز وجا نب !لاق(تاق) ةغلا لعتوأ نآرقلا لعت لضذ اامأ(كقدان) || 0 ْ

 راق ىلءامهن هدب زا ىف مالكا ضرذ ناو نيقانلا نع هج رك !١ ىلعضرفاه هع جلعتو م 7

 لخف أ هقفلا نال ناسنالا اح ىلا عجا ركلذوة هَ ارا !نمل_ذفأ هقغلاب لغاشنلاف ناعالاق فب اولا 3

 ىراخضا' حرش فانك ءالصلا فئراقلمد_ةكاذلن هقفالاوهةو بنل !نمزفئراقلا ناك امءاو ا ارلانم

 هكر نألد . واو تارغلاهدلو ل ءن ٠ لد ”اضفىف ثرداحالا باب ىبعلل

 نمرح امهننالو ايلاف مالسا اوةالدلا هيلع !اكاالح رنا لاق« عهتلا ى ذردر جمس ثي هلل ادا ع نءكور

 نم نمرحأام ليث اريجاي لاةفمالسل اهيا لبث ارم هل اغالدنا مالكمالسااوةالةلا هم كعلاتنا ارملاهدلو 2

 لاف مالسلاامهماعل فارم با لأ سف لذ ٌرم عصف هلةداغالهثلا مالك نآرقل ادمان ليت اربجلاقتارقلاهدلومل»
 كتر ه ردحاملاقف ل ذو هبلعمتلا قسونل اىلاذغي لت ارمجلزن ماقال ةباغاللا مالك تآرقلا لير ارمدان

 قع اماكوةرعفالا را :رهتعا | ءاكو هم ىال 1 ةرمدعاماكف كآر رقلاهدإو ٍلعنملوقي و مالسلا
 اعاكو عئاج مسن الآ | ةرمشع ًااماكوةوزغفالا | ةرشعازغا اكو ل ىة«ادإو نمةمدر فالآ | ةرمسع

 فطاخلاا قريلاك طارصاا ىلعزاجو هنازي «لقثي و ثعبب ىت-رمةلافهعم نوكمو راعي سم فال 1 ةريشءاسك
 نممالسلاوةالصلا هيلع (لاقو) ةهئافل اريسفت ىاذكءانمتياملضفأ ةماركلا 1! نم هلزني ىت-نارقلا هقراغب لو
 راذيد فلن مهلا ريو اال مامواهزا مابسا لاح دنمهلاريت كلذ ناك نآرقلا ع ن.ةباه دلوع

 هنأ سو« يا علنا ص ىنلان نع هنعهللاىطرْثألام نم سنأ 1 (توز وز كا اولار ةغلا ىلعاهيودصت

 ةالصلا هيلعلاة(اذكو)ةورخ“ الاو نولوالاهنم سمعت رون نءةدالةبىلاعتهتناهدلق ثار ل داوم نملاق

 اهفايندلاتوس ىف س ءشل اءوض نم منسحأأ هءوضةمايقلا مولاجان هادلاو سدا هيل وتارقلا أرةنممالسااو 1 ١

 هاما و ةدالولا دن ءن م لأب هايس نأةث الثدي ربأ ىلعدلولا قءمكدحلالاقاذإواذسهبل مع ىذالب مكن 0

 مالسلاو ةالصلا!هيلعلاقك ةمايقلام هول ذي وعلا قس نار لا لا ل«:ملاذاو ءانتك نأ و ل اوبداالاو نارغلا 1 ْ

 نم ىئعدءالؤد نم«ىربان ًاوالاهب نون وف ضرغلاو بدالاو نآرقلا نو هنالم#ئابآن ممدادالواللا و

 امنع ىلاعت هللا ذر ىردخاددعس ىو نام ملا ةقيذص نع (ىو دو) * هن رص رصملا سلال ىفاذكءاي" الا ش

 نيسااعلا ٍبرهقي دما بتكسلا ممتايبصنمىصأر ةيفايطةمامت>باذعلا,هاءهللاثعبن مولانا اعوقض ]
 نانعىذ.مرخلا )ج رخأو ) لداعنب اريسف: ىفاذكة م نيعب راب اذعلا هببس مهند عفر وىلاعت هللا عههسيف ْ

 تيبلاك تآ ارقلا نم ئشهفوحف سيل ىذلاتالاقهنامالسا او ةالصلا هياعىذ || نعام نءهللا ىذر سامع
 ل ردلاىفاذكن را:

 تارقا اةءارةىف تاريبغت اوناحلالاةمرىفةّالالاوةًوةد راولا ةحجدتصا اثيدامالا باي
 تارغلا او رام وهيل هنلا ىف سدقلا لو #رلاقلاةهناهنه نا درة فيذح أ نءقمبااو ىذمزتلا جرتخأ

 نوع:.رب موق ىدعب «٠ ىعس هنانيداتكل !لهأن وو ق بغل لهأ ن ووك اياواهتاوصأ و ترعلا نوكأ
 اذكم- ماش مهي نمبولفو مهول ةةنوتغمم حران رواجال نلاو:بينايهرلاوءاتقلا عيت صار

 هيلعهنلا ىلس ىنلان عهنعهقلاىضرةمامأ فأن ءةيلحلا ىف رمعنوب أ (حرخأو) عب د؛اصملا ةاك_.ثمو ىربللعا» ذ +

 نبةبَقع نعففارباملا(حرخأو ) مهتمذو عمرلذ نامزلا كلذ كردأ ن ةءارقاان اديدنامزلارخ ىف نوكسسإل دو 5 .

 مب رشكت آرغلا نوف رش يتم نم ماوذأ حرض لاق هنأ م السا اوةالصلا هيا ءىبالا نع هنعهللا ىذر ماع 9

 لاالاب اورداب لاق هنأ مال_سااو:الصلا ةياعىألا نعهنعمتلا ىرئرافغل !سياعنع(يرخأاضنأ او) نيالا

 ريما زمنآر لا نوذ فاو شنو محرلا ةعيطقو مدلا اها ةذقساو يكسملا عسب واط رسثلا ةرثكوءاهفسلا ةرامااتس |
 ىناان عءامهتع هللا ىضر نقاب ع ئم | ع نعرك عنب( جرخأو )هتموت كد ومنه نواه

 ناطمدشلا مهني نيدلاف ووقفت ونار ةلانو رقب ىمأن هموةىدعإتو ؟-لاقمالسلاو ةالصلا هيله
 اسساتعملا ةدكقس يل لل يي بيل ا ل ل يي لا ا

 ىف ىتفاشلا ءاوررم
 دئتولاقو الس مالا

 داو ريغ نعتطظفخ

 هذتع ةبادآلا بلط

 ةيؤردنعو (ثان)

 نيدو َّط ةيغعكلا

 ماعنالا ف نيتلال+لا

 نع اير ثالذانط مح

 معلا لدن م دحاو ريغ

 طفذاحلا «_.اغ صنو

 ىف ىءسرلا ىازرلادبغ
 جذل انعهريسسفت

 ىسدقمادامعلا

 ةباحالا نك امأ

 ةقد ريشل | عض اوالكف

 يرصيلا نسما لاق
 ىلا هتلاسر ىف هللاهجر

 ءاعدلا تا ةكم ل هأ

 ةسج ىف: اكس

 قاواعل ا!قفاعضومرشع

 تحتو مرتلملا دلنغو

 تنبلا ىو نازيسملا

 امصلا ىلعو مصر دنعو

 ىعسبملا قو هو رأاو

 تافرغفف وماما ف لخ و

 ىنهفو ةسفلدزملاو

 ُتالثاا تارجلا دنو

 بع مناو (تاف)
 ىلصىنلاد تع هاعدلا

 ىأ ىف لو هيلعهللا

 6 وردقا ىلع عضوم

 ىف ءاعدلا ةناهشا ف

 الا سماثب دح ميثم
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 (مهؤاعدباصس نيذلا)



 مولاطااو د مخ راعذملا

 را احافناك ناو ع

 اراك ناك ولو ضر
 قد د دلاولاوا بح
 قى ت لداعلا مامالاو
 حلاصلاىل--رلاو تحن
 رابااداولاو. ق م خ
 نرد اودكملا
 رطغي نيسح مئاصااو

 مسملاو بح قت
 دم بءغاارهافب هيحخال
 عدب ملام ملل اوصعم

 وأمح ر ةعبطقوأ مافي
 بحا فت وعدل وع

 لجو رع هلل نا صم
 ةلاو موت لك فى ءاقتع

 ةوعدو مدع لكل

 هللامساو) | ةباهسم

 ىذلا ( ملغ دالا ىلاعت
 لئءاذاو تا هب عداذا

 تالا هلال ى.طعأ هن
 نمكنك ىناكئاص

 مساو سمئيلااغلا
 صممظعالاىلا«”هنيا

 ىطعأ هنلئساذا ىذلا

 مهألاناحأ هبداذاو

 دهش أ ىناي كل مس ىف ا

 تنأالاهلاالهللاتناكنا
 دا لىزلارودلا ددالا

 اوغك لنك. لودلون لو

 ١ سميح بع دحأ
 كلاب كااسأ ىنامهللا
 دمداادحالا هللاتنأ

 مساو. صم” هرخآكىلا
 ماغعال !مافعل اىلاعت هلبا

 | دةءود قتال مويقلائااكتارغلا ف سيل هنكل ىنعم ا فاتخ ملاذا امأ ل كل اذذنهد سن الن و ماسم ناكم
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 لوشلاالاداتملان مىنتحالككلذتوك.الو ماد دب مهومتازتغاوك اندم حطلصافناطلسلا منت اول لو ةمف

 فيايتا فال نيب تاك (ىالطسقلالاقو) رعغملاعماجلا ىف اذك ايامنا الامم رق نمىئتحال كال ذك
 ةمرحلاب لوقلا لقنذ اذ ىف فالتخالا لن ممهِف عارنالف هريغ ىلهتوصل ني سكامأ ناحلالا:ةءارقل ازاوحىف

 ىماَعلاو ةيعفاشلا نمىلازغل ا مامالاوانب ادنجأ نم ةريخنلا باص مب م نب رخ 1نءةهاركسااب وةعاسج نع
 هه .ر2نعف دو رخلا نمئش لت ملاذا فالتخالا اذهل نا هل انا نمىلةعنب اوة.كدااسأ نم ضامع

 ةرسكلانموواوةمذلانم وفل ةقفاانمدإ ون ىتح تاكرملا عايش فودملا ف طخ نأ.ريغتولف هتاغصو
 ر وك ذا هجولا ىلع طرف اذا ىووذللاقةهارك الفدحلا اذهولا هتند لناف ماء دالا عذو هريغو مغدب وأ ءاب

 هعبجت نعهيلدعهنالعمتسملا هيأي وئراقل هنو بسغب م ارعوهذىواخلا باصلاقو عاج الاب مارحوهف

 ربزهتلا ىلتلا ىلعو ريكسنلا مهعما -ىلهبح هناوا وأو عدبلا مش نمىلاسعت هنا ملكى كلذ نا ةءرت

 ىسهتن انايدالا عييجف مار ىنغتلا نأ مفانلا حرمت تاكربلاوأر ك ذو فالثال, مارس ن للا ىزازمالاقو

 لاقنم نأ ىانيغرلانيدلازبهط نع (ىتحوإ) ريسغتلا باتكرخ ؟ىىراذااحرم:قىفالط_سقلا مالك
 قمهتءارتواح الة نارْزلا اذهءارقثا ارفكنيسقل!ل_عحوسو و رغك تن دحأ هتءارقد ع اننامز يرق

 بحاصاذكوةريخذلا بحاصءاعم كلذإو ا عامة ناك عاجالابامارحناك اس ساما ىنذتلا نءلذا لاو ساما
 نأ ىلعاذ_همالكل دف ةريبكب اكتر ا ىلءموعمح هنال سانلل ىنغل نمةداه لب ةنالواهف لاق ثيحتي ادهلا

 نماريشك نالةريبكن اكسترا نعوذ: انإت ةعابجلاو ةعارض< نمنأ اذ هن مرهظن ةريبك ىنغتلا عامتسا
 نو رضاخلانوعماسلاو تالاقتنالا تريكو نيَمَأَتلاوةم_ضرتلاو ةءاصتلا ىف زئاذؤملاو ءارقلاو ءابطخلا

 مدعو مهماءشفنلاىوهةباغل مهرثك 1ىرثك الاوه لب مهضعب هسة سامع روةريبكلا اهذهل تن ملا:

 هللاءا “أو تآرقلا نال صاخلاو ىف ةمةرملا ندا ريهط نعىكام ىلءاور فكي تأ مزا ف نم دلارم م متالاب»

 وزعتلا ىلاّتلا ىلعو ريكا! مهعماس ىلع بحي هناو تاريغتلاو ناصقنلاو داب زلال قبال هناف نون ناذالاو ىلاعت
 نيالاودملا فرخ ف كلذ ناك ناو دسغت ةماك اريغن اتاحلالاب ةالضلاىفنارقلا ًارقولوىورلاساا<ىفاذك
 ىف اذك اضدأعامتسالا اوهركوثالذاوهرك مهتءاعو اشف لت»لا ةالصلاريغف أرق ناو شف -اذأ الاد سغتال
 هللاىلض هنلالورلاقام م ءهللاىذر سابعنبانعسودرغلا (يرخأ) ةيدنهلاىواتغلا ىفاذك ةصالخلا
 قيلاعتهللاهجر (ثلاوبألاقو) لزنأ5كلملاهبتك ايهمع أ ناكوأ نو أ [امافنراقلا ًارقاذاملسو هماع
 هسبلا هتمح وأ ام ىلعاد اواو رحداز ول ءانعمة. الا نيعلاب هنمانذحشال ىلا واقالاّض عب انملعل وهنا ول و ىللاعتهل لوو

 ةالصلا هلع لاقاذكو نارقلا ملعت ىلهدب دهتو هيبثتةن الا ىفو ىلع سانلا مرك ناك نباو هتبةاعل هنمصةنوأ

 ديوقلا ىلعنوردقالمهوديوهقلانود.ةال_هلازوختالءامال اوددعلاو زئاععأ اوىداوملاوىرقل الهال

 بتاةلارؤذ>و صالخالاف ل غون و ىتعملاو ماظنا اهب محد امزادقم ملعب ناب حاولافاسرةالصا!ن روك ريف

 ردةبال ىنالا اوىنالا الخ هتالدز وخالق ردقلا عمال اكست تارقل !نشألا ع ملعشي منءوتانبا احورف اذك

 ملسو«لءهتلاىلص ىنلا نع هنءهتلا ىضر سن أ نعةماحلا ىف معنوأ ( جرشأ ) بهاواا ىف اذك تارقناةءارق ىلع
 ىلا نعهنعفتلا ىدر سن أن عدجأ ( يزخأ و)ءامإعلا ىفاعنالامةمايقلا مول نيدمالا فة ىلا يعتدللا نالاقهنأ

 نمىأىأ فلعنئراقلاةالصز وحالو «ريغصلاعما1|ىفاذكم هو رق موقلا مور لاقمالسا اوةالصلا هيلع
 نك ةمصلامدعنياوقلام#أواي راقت مأاسناحت اوس ريغبارحل دس ن ءةالصفاو ةلتخاو ةءارقلا نسال
 ْئراَعلا دعو انه نيو ريغن:ءارقلاءاملعلا دعا ذإوءالغل او ءاملا,بوضغملاو امل ان نيدلو نيعلاب هللدجلا رق

 نيلسمك نآرقلافوهو ىنعملاريغن لو فرح ناكمافرحأر قاذا وم ( إسم «رتيتكعلارشنلا ىقاذك ناحل اهم

 ىناثلا
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 قافتآل ةريعلاا او يرخلاب رقب ةرجعالو لكلا اعد سغت نارغلاىف 1* .سداو ىعملاريغت تاود.سفن ىفاثلا

 ناسالا ساردامتءايداضلاتاكمءاظلا ًارذول (ةلكسم) بهي زازبلا ىفاذكم دنع لما دوج ولوامهدنع ىئعملا
 ةفصبداصلا ناكم نيسلاو أس ارم'ءالا ىلا ثاسالا ةفاحدامءارهااغلا ناكمداض' ١ ار ةوااماعلااياذثلاافار طا ىلا

 ةماعد:عانال هد غن شمول ة غصب ىازلا ناكمنيسااوأ ىابطالاةفصب نيس ناكمدا هلاوأ لام سالا

 سشمهلاة هدي نيسسلاب رثوكللا لانيطعأانا ًارقاذا (ةلكسم) ٌئراقلاةلز ىف :صالختا ىف اذكءاساعلا
 ٠ ةمحمىفاذك هئالصدسغت ءاثلا ناكمريفصلاو.

 هنمركن وأ اهمسوأ فمتملاوأ نار لاب فض ا نوف ثيداحالاو تا ”الابابإ)
 عامجالاب رفاكووفهنمصقنو أ فزحيفداز و وأأبش

 هّتصاخو هللا لهأ تارا !لهأ نا مهة-فدراولا هلهابوأ ءانعموأ هاذ ء ىأ .( تآرةلابسضم-انمنأ لعا
 تلعجاذامضلاب فد نم مما ثءاثنب سوماقلا فورهأ لوالاو ا هرسكو ملا ممضإ (فسملاوأ) ىلاعت
 ديلولارفكدتو لو« غم مسا ةنأ ىلع مضااو ناكم مبءا هنا ىلع فلا وتل آهنأ ىلع ا ىللعلو ى-هتنا معلا هيف

 صاف دنعرابج لكباخو اوةةساوىلاعتهلوق قرم عقوق موق هدقذ هنا ىو ر هنا فىضملا ةزاها بيسإ

 لاتملا اوقزع ىت-لمالابهامر واضر ةبصتقى هعلاب

 د.نءابح كاذاناهف د د.:ءرابس لك دءولأ

 دملولا يىةصبراىتلقف 5 رشح مول 38 رتةحاماذا

 نماذكو) ةمذلملا نمهقس ف ةريثك ثن داحأ اذرو وةمالاءز بع وع قدما خر رئذلاوهاذج 55 ءاولاو

 اورحوأ هلكت ارقلار كن أىأ ال همقرو 'ءدممهردوأحولوأقروك 6 :فىذ-إ

 عيماكىتبذكتا) «فمئشاو 'هعبجكارغلا تأ | ( هيبذكوأزاةرجواولا عج سأ اكل ارقلاىفهم

 ىناوأ هافنامست وأ قحالوأ قباسن كريو أ ىل - مو م "اك يح نما رقلاف ىأ ( < ذل ئشثلا كلذب أ( هب

 اجا لعل الهأد ع :رفاك وون لذ نمئنف 2 و ااطح وأن امس تودىأ (كلذب هن« لع ىلءهتبثأ ام 1

 وأهلا «١ىذلا خ+ اذلاىأ (لطابلا هبت .ال) عينموأ عسدب ىأ ( زير عبا كل هناو) ىلاعت هللا لاق همف فالال

 هماكح أ ف ةمكح ىذىأ مك نم) لز ٠ىأ (ليزغت هغاحت ع نمالو) همادق نمى أ (هيدي نيب نمإ) هسعفدي

 هللاىلصىنلان ءهنءهللا ىطر:رب رمد نع) للابن و) ةزضأرمتاةسرمت نق درا

 ةباورفو اضن 1. ايااورو (رفكنارقلاف) ةارامملا ىثعع راض مريم ارسكب (ءار !!لاقدتأ لسو باع
 كتالفىلاعت هلوةهنمو (كْشنلا ىنءع)ءارمل ارقي لوول جهز( لوا 2 ارملانافنارقلاىف او رامتالا

 نيذأاالاهنلا تاي .1فلدا<امىلا«:لاقدقو ارهاطءاسمالا مهنفرامتالف ىلاعت هلوق هنمو (لادجلا ىنهعو)ة بم

 لكتال:ارامةرطانما لا ة بو ةس رلاو كل ثل بهذ ىلعةلدالاةارامملاىوروللاعبت ريثالا ني !لاقواو رغك

 انينغءاشس د1 | هدو سلديبءولا لاق عريضلا نمزجإلا تلا كيان هي راع و هيحاصدتعأم جي ركس» دحاو

 سيلرخ” الا لو.ة مذ فرج ىلءلجرلا أرقي ثأوهو اظغللا ف فالتءالا ىلعهنكنلو ل. وألا ف فالثعنالا ىلغ
 كلذنوكنأ نيود ملهبحاصةءارقدحاو لكداذافامهبهورقءلزت ءامدالكو هفالع ىلع هنكتاو الك ةوقا
 هيلهداز ا عالضفر فك« :مأ مش ناي ناذياءاىمىفريكنتلاا مث هردن ىلعىلاعت هللا هز افرح ىن: هنالرغكد اىلاهج رقع
 مالكلالهأ بهذم ىلءىناعملا نمهوحنو رداارك ذاهيف ىتلاتان الا ىفءارملاو لادا ازهءاخاغاليقو
 ةياصعلا نييىرحرق كلذناف مارخاو لاله اب اونأو ماكالا ن مهتنوضن ام زودءار الاوءاوهالا باضعأو

 نود عسبت ل قا أرووطهسيلغثعابلاو هن«ضرغلا نوكز سيف كلذو مالعالاءالعلا نممهدعب نفماركسلا

 ني .ادنح نملسو هيلعمتنا ىلىينلا ندامهنعملا عتهنلاى ضر سابعنب !نءهجامئباهاو ر وري عّتلاو ةيلغلا
 لامت-الامه ماد | 1 الالاصجاىأ !ليمالاو ةارودلاد نا ءنالذكو «ةنءب رض ل-ِدَمف نرلسملا ننمقا ناك ١

 لزن او سانال يده ىل.ةنمل يالا ةاروتلا لزنأو ىلاعت هوقل كلذوالساامهننوكنت الرآةيرصتاهجزخ

 صما سس م بح هع

 ناحأ هب جافا لا
 مهللا نم هب لس اذاو

 دجلاء الناب كلأ-أ ىفا
 ءلدسحو تنأالا هلال
 تانللا تأ كد رمشال

 تاومسلا عايد, نانملا
 لال_لا 0

 ؟ الاو

 ىح اب صم ١ سم
 نيم معمول
 ماظعالا ىلا عت هلا مءاوأ

 نيتي الازي_:اهف
 دحاو هلا مكحولاو

 نسجرلاوه الاول اال

 لآ ةبافو مسحرلا
 الا هللال هللا لأ ارم
 تح مو.قفااىحلاوه

 تح هع مار

 ىلاعت هللا ماو صم

 روس ال: ىف مظعالا

 نار ل آو :رقبلا
 مباع !لاقسم هطو

 هب :أتد>ونابتسمتلاف

 (تلق) مويقلا ىحل
 الاولاال هتلاهناىدنعو

 اج موُدقلا حلاوه
 املو نيثيد_هلانيس

 ءاعدلا ناثك ىف امور

 نبسنون نءىدداوال
 ىلاعت هّنلاو ىلءالادبع
 نئءاوه مساقل اوهملعأ

 ىاشل ١ نج رلاد.ع

 ةماما بحاص ىباَتلا

 ةع-سىفاذك هكوق +

 مآ لسالا ىف اذكه



 هدا

 انآ تلا ىتسحلا ىلاعت
 ةعسمد# اهم ءاعدلاب

 نماهسا توءستو
 ةنطا ل_داهاص-أ

 ليم يما
 لحدالادخأ اهطفحال

 ىذلا هيا اوهخةنملا

 م>رلا نجرلاو هالا هلاال

 مالتسلا سودقلا كلما

 زبرعلان مهلا نمؤملا
 قلااناريكتملا رابخلا

 رافغلاروصملارابلا
 ىاز ,رلا ناذهولا راهذلا

 نمد ادع حولامأو ( رذاك ىهذإلا ماهأ ىأ (اهيفنتسا وأ )اماع ىأ (اهسوأ )اهمتش *ىأ(اهنعل اوأ)اهضغب وأ

 رغكمالف اههفش را اند *عقواملام_ممنوكس :الوأ امهنما موك لامةحالز طحخ هذ لك لالا اوةاروتلا

 هلو دحاوكهلاو انهلاو كيلا لري ارم اوانملالز از ىذا ان اووةومسهنماو ملط نيذلاالا نسحأ ى م ىبلايالا
 ىف نامعالا لهأ ةن#لأ !ىلع وا اان ءارغااتانولسملا مجأدةو) ىدصال نوع 5 قدا نوداق 0 ؟تنولبسم

 د هاف ندلا مى نو دن وأثودي زباسع رف ني دحام نمم هريغىدبأق دج ودنا عزارتحا

 رسل روح وةناكملاىلعدسملا مفر (نيملاعلاب ,رهيدجلال لو أن م) ةينابنمعمطاءامهو افلا يدشن

 (ملسو هيلع هللا ىل صدي هيدن ىل لزنملا<. -وو ىلاعتهنللا م الكهن |سا.خلاب رذوعأ ل رخ ”آىلا) بارعالا ىلع

 صقننمناو) قدصوتباناكأ(قحهبفام عجن او) ةعدبلبة نس سيلك آر ملا سدكشت نأىلاءاعاه.ف ءلو

 <«-لعىلا آ لمتش لامتافرحهيفداز وأ) هنأشريغد لولو ( هناكمزخ افرع هديوأ) قتلا (كلذلا دصاةاورحهنم

 مزحوىأ ١ لعافلا غضب ةضس'فولووهجلاةغص. (عج 10 ارتو ناتك ل ( عاجلا هيلع عت :وىذإ | ىمصملا

 هنا)ةدايزل !وناصقنلانمرك ذ ىذا( اذهل كا )انامسنالو اوهسالىأ (ادماعن ار ةلا نم سما هنأ ىلع) مزعو

 لاقو)ةباتكل | ىف اضا ب هعمل نآلن أ طرعشب ةناورلا بسلا تنبئ ىلاةذاشلات! ارقلاالا( رفاك ضياقلا اعلا جاتفلا
 دبا نأ) ىلع (نوقفتمإهداقتعا دب وهلا تستنب ىأ ديحوتلا لة نءعسجداد جل انامثعولأ مفارلا ضفاختطسا.لا

 تارقلاةأدحأ (ةسيلاعلاوبأناكورغك ) مدقلاناةرثلاو < ركل تآرقلاىأ (لا زنتلا نمفرحم [| عنيم الذ ازعملا
 لكنماذهو م ًارقاذان اامأ لوقد وتآرقكسل4ل قب مل ) اهةرعتمةءارقب ىأ (لج رهدنعرقاذا) لدعلا < لاريمبلا
 ىأ ةرمهلامضب (ءا رألامذ) ىب ةلاوأ ىذنلا (مهاربا) ةيلاعل انآ ملوقلا (كلذ غابذ) هعروت ىفهطايتحا ملحلاري_ىلتا فيطالا
 رفكلاب ندد هضعبد رغكل نال (اكدب رفكد قف هنم فرحت ل دخحىأ ( رفكن م نأشلاىأ(هناعمم)هنطأ || روكشلاروفغل امظعلا

 فنصم اك( < <« :عىلاعت هللا ىطردوعسم نب !لاقو) < :تاعالا ماه« «موقنال هناق ضع ناعالا فالخ هلكد اظ.فلاريبكلا ىلعلا

 4 سو هبلعهنلاى لس هنئاذوسربر فكن ك اذ هو (هلكدي رفك د قف تارغلا نمةن ايرفكنم)فازرلا اسمع ليلجلا ب سحلاثيقملا

 2 ذك نموءلك هيرذكد قف نارعلا ضعبب بذل "نم ) ىرصملا(جرفلا ني غسبصألاقو) مهلك, --رلابر ةكدقت || تدحلا بيقرلا و ا

 : 0-0 ديزى آن باعأ (دموبألاقو همالكتىأ(ىلاعت هللا رغكد قف هب رغكن موهب رْغك د مف هد دودرلا ميكا اولا
 :ىراقلا ىلعخ ماعلا اخ ىناذك اعاجاىأ (لثشي هناف) ان رص أ (فوخملا دمهشلا ث 0

 ىو-ةلاال.كولا قملا

 ىمهخناديجلا ىلولانيتملا

 ىلا ديعملا ٌيدملا

 ١ مهئاذبأ نعىسملا اوتارقلا لهأ مارك ىةدراولاةصدعلاثداحالاو تان“ الاباب

 ا اهلكعأ 7 نبا بوست نا ف بطر سوشل و روك ذم

 ا باتكلا لهأ ًواداحتالوىلاعت لاقدةو مهوب ذكتالو ب ناتكلا للهأ اوةدصتالمالسلاو ةالصلا هياعلاقا ذإو

 5: .(ييلسملا ىدياب) فجاسملانمهسنج ىأ (فصعلافيوتكتلا)اهنانك اهنا طاع أ( ضرالار طق عج

و وما انوذود نيذلاو ىلاعت لاقو نينموحال كحان>- ض ةاوىلاعت لاقو
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 ؛ هللا لورا الق هنعهنلا ىضر ىرعشالا ىسوم ىلأو ساب نب !نع (تدحلاو) انيمماعت اواناتم اوامّدحا مولا ىملا لا

 ةنعىاجلاوةيفىاغلارب ريغز ,ارعل !لماحو ملل ةبيشلا ىذ مارك | ىلاعتهّنلالالجا نمن ارو يل هللا ىلد دحاولادجاملا دجاولا

 هللا ىلصهنل' لوسرانمأ تلاقابنعهنلا ىضرةشئاعزعو نس ثيدحوهودوادونأ اور ناطاسلا ىذمارك اوأ] رر_:ةاازداقلادوملا
 ناك كوةبلعهتلا لسه ىننلا نأ هنع هللا ىضزرباس نو زازبل ادوادوأ اور ولزانمسانلا لقتل وديع لوالارخ ملا مدقللا

 نأ نعوذ علاق همدةامهدح ل اريشأ اذافتارقللا ذخر ثك اما لوَع مدح أ ىلتقنمنيلجرل نيب عم نطاملارهاظلاوخ آلا .

 بر ايهتنذ اذعفامل كوىلىذ 'ن.لاقلسحو ,رعمتلا نا لو ةيلعهنثا ىلسص هللا لوسر نع هنعهتلا ىذرةر 0 بسلا كلاب: 1 7 ء

 100 لاقءنأ لو ةيلعهتلا ىلص«:-نيصدصأ ايفثثوى راخلاامهاور

 1| قاجتشءابلوأ ءلغلا نك :منالاةللاعت ناامهؤ نوفاك ارز واني اللا نيبامالا نطو هتمذ نمو



َ 

 اخر

 ىطرر# هذررع نبا نع سو درغلاو قراخلا ( حرخأو) نارقلاةلباذآ فدو ونلا مامالا هرك ذاذك ىو هنن يا

 دقف مهالاو نمو هللا ىداعد قف مهاداع نفهللاءاملوأ تار لاول لاق مالئسلاوةالصا ا«لعىنلان

 لما ار هلا لماحلاق لو هيل عمو تا (جوخأو) هماكاو |

 لاقهنأ هنعهللا ىدر سنان عةحام نب (يخاور تاكنبا احلا هأنموةللا همر أ همرك انذمالسالاةبار |||

 ا

 هللا له نآ ارقل اله أ لاقهننالو ران مهنم لل قسانلان منياهأ ىلاعتهنئنالسو هيلعمشا ىلسهننالوسرلاق | 0

 ىلاعت هللا هجو هيب امال لع نمل سو هيلععتلا ىلا لوسرلاةلاق هنعهنلا ىضرةر رد ىنأن عو هّتسسانو 7

 ةشيدحونسأ :أنعو ميت دانسابدو ادون هاو رةمانقلا موب هن افرع إو مان لان ماضز ةهيبيصيلالاءلعتنال

 5 ررباكي وأ ءاهفسلا هاك راع ملعلا بلط ن ملاقرلسو هيلعمللا ىلسهللالر ]وز تأ مهنعهللاىذ هر الامن ب بعكو

 نعرادلا( رخأو) رانلاهناهلدأ هباورفوراذلانمهدعقماوئءلفهيلاسانلاهودو هيفرصن وأءاملعلا

 نوك.سووإع هلعقفاو ومعامل عنمملاعلاابمافهياولمع' عل اةل جاي لاق هنأ هنعمل ىضر بلاط ىنأ نيىلع َّ

 قالا ا 9 000 0 2 0 |

 ناسألاب راك ذالاون ارةلاةوالتولفاوذ ل ا
 ةماقتسال اناس : همقوةمدارملاو تلقل و

 نآر هلا ةءارو 0 سو هياعمتلا لس هنلأ لوسر لاق تلاها أ معهن ىذر ةشئئاعن ىتطةرادلاو فارباعلا ع 3

 مسا نهلخف أ ةالهلاريغفتآر ةلاوعأ ارةوةالهلاريغفتارقلاةءارقنمىلذفأ ةالصلاف 7

 ريع كلا مانا قانتراثلا ماتجي اومج انصلا نمل ذأ ةقدصلاو ةفدصلا نمل ذفأ| يمستلاو ريبكتلاو
 لوسراباولاةءارقفل اهله رثك [أتدأ ارذرانلا ىلع جار عملا هلت تعلطا لاقل -و هيلعهتلا بصىنلانأ(ىورو)

 وت ادابعلا ماكجأ لصءعالى أى أتيالءاملعلا طااخ لو ممهس لو لعلالعتي منخيعلانماللاةلامملا نمأعنلا | 1
 برتتأ (لعاغ)ت رساخلاا نمناكم عرب ريغيءاوهلاةكئالمةدامعىلاعت هللادعالحر نأولاهق ردخمايقلا

 انس كم رول انيخمْو ولاعا رعموهدابجلال فا ةالصلانالةيض ىقتلاوا_تنممادا لتنال

 ةالسصلا نمسفنل ىلع ند ةوالتل ادرحنافةوالتلاىلاةالسعأ ا نملزختن
 رك ذ عديرك ذلا مُمسنافةوالتلانمفخ أ وفناسللاو باقلايىل ههنا اركحزباضيأةوالتلا ستان[ َ
 نبع ةسيقاره .روف سلقالازالمعلا اذه مادا ةهيلاهتلارظنب باقلاملعةبتارملاوةسبقارما مزالموناسللا َ
 موذلا فو منيلذ سفخلا ثي د هنطاي ىف مسحازنو ساوولا هكلمتواضن  كاذن ءزختاو انفو رك ذلا 0

: 
1 

0 

1 
 تالذ. نمر ر رتسصف ناس اريغنم مالك هنالم داك ةراكدك باقل ىسقن سفن ثيدسحةراكتتالا

 0 وعجيبستلاو رك ذلاعاونأو لمعلاب رهالنل ادمةد اك ءهياعرلاوةبقارملاب نطابل ادمقدب د

 بلق شرعلاف شرعلاةباثعذةمدريسص و تاذلار 5 ذىلا باقل ري ناسلل اوباقلاب رك ذلا ميال 4

 08 تازإا ارك ذر وب تلقلا لك | اذانةردقل درماللاعف ضرحبلقلاوةمكشلاوزاطنراعفشانثكلا | ا

 هللاقالخ اي قانا !قةعونافدلا اوتوعئلاءاغد سخأ لا قالختأ لواد+ ىف ىرح ب رةلات امهسن نماجا ءارعأ]]

 9 , الاترمأ 5م: :-افىلاعت لاق ماَقتسالا ل هو ىلاعتهنبا قالا ! اوةلخت مالسلاوةالصلا هيلعلاقكىلاعت | 2 :

 ةساركأ بازيؤ:«رش لبق لترا دص اح كرم «سدق ىفاج ب وا

 ةسقرقملاوةف راو رابلاوةق شل هقبت ضلك ق ماغن ارالا ةماقتسالاوعدمتن الس ااا سئافن ور

 سه“ :لاة ست صفوة - هنرمّدلاةباعرب ةعبباعلاة بت سى ةماقتسالافم اك>-الافةلادعلا ةع رشلاقدح ةياعرنإ

 روهالا ثا ةاعارخ ةفقيشملاوةفرعلل اعرب رسلاةسبت مو ةفرعماةباعرب ور ةبن م فوة 0 و
0 : --_ 

 3 3 4 ل انضمي

 وذكلملا كلام فؤرلا
 انسقملا مار ؟الاولالخلا
 ىنأملا ىنغلا ماجا
 ٍْ وام اراضلا مئاملا

 عيدبلاىداهلار وذلا

 دمثرلاتراولاى ايلا

 ب>ىقترومسملا

 لوب و هوالحر مممو
 مارك الاو لالجلااذاب
 ل تريقسا دكلاقف

 2و _ءاكلمهتنات

 م-رأاب لو-ةب نع
 انالثاهلاق نأ ني:ارلا

 م-رأت ا كاملاهللاق
 ك..لءلبق أدق نيجارلا

 وطهر لرب صو عرس م ىل ذ

 نيجارلامحرأاب لوقب
 هللارظندعف ل- لاف

 لأسن < نم كيل /
 تلاقتام ثالث ةنملا

 ةنجل اهل دأ موللاةنحلا

 راذلا نمرادكسأ ن ندو

 راخل ا!تلاقتانهتو الث

 َت راذل !نمورحأمهللا 7

 أعدنم سم بح ىس
 سجلات املكساا ءالفمألا

 الا امش هللا لأس ل

 هللا الا هلاال ةاطعأ

 هلهل كد رسال هدسحو

 ىلءوهو دجلاهلو'كلملا

 هتلاالاهلاالريدق يملك
 هتلابالا ةوةالولودالو
 ىلع هلليدا سط ط

 مول | عمك ام ءاعدلاةباحا

 نم ةباحالا فرع اذا

 ضر نم ىف ذهسغن



 نأرغسس هم ملفوأ

 ىذلا هللدلالوقع 1

 حابص قلاع ىذاا)
 مسني ( هثاسمو مول لك

 مسهرضنال ىذلا هللا
 الو ضرالا فئث<ما

 عيمسلاو هوءاوسلا ىف
 هع تامالث معلا

 دو ص ٠ سد + تح

 نسمات هنت

 قو سط قاعامرش

 سط هجم طقفءاسملا
 ت تاره الث ىى

 هللا ذوسعأ ى سس

 نم ملعلاعيمسلا

 هلاالىذلا هتلاوهت اره
 بنغلا ملاع ويحفالا

 نجرلاوهةداهشلاو

 ىذلا هلبا وه مح را

 كاملاو لا

 ماللا سوديققألا

 ناس ريكشا رابخلا

 ود رو ثاسعهننا

 ا قااخلا هليا

 قره مس ىتسسملا
 ص درالاو تاومسنلا

 مكح ازب زءلاودو

 هللاود' لذ ى ىب ت
 03د[ سرا
 ثالث قاغلابريذوءأ

 بريذوعأ لق تارم
 د تاضالث سانلا
 هللا ناسف ى سن

 (لاق) قا عمنطابلا فو قلنا عمرهاظلا قنوكت نألاق كدنء لكلا اف لب ةف كلذكس لانا لاف
 ري الكم ثسحح هيلع اقتسالا هلا سعأ ىذلا هجولا ىلعىلاغتهنلا دودح عم < ىلع هماعتسالا مولعلار ١

4 
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 12 وسسوسسمو

 ا 1 داك 0 وعن 1 وعيون مرانلش| او ورامجلا لولا د 0

 دحاو نق يرغا اوقرشلاىلا لصد انالفتالمقو كاذكرومطلان الاقفءا د كلذك

 ةماقةسسالاب ا ناودو»ةرودئئامش مالسلاوةالصل اهيلعلاةكلذكو زشلا قوط نم

 ”نأالولو ىلاعتلاقاكتيدنتلاب مةسقداصلاران““ الاوةب وقل !تادهاشملاب هللاءدبأن ءالا

 مالسلاوةالصل (تيعالا عكار الآن 0 ا ا ولو باطما ةوفامشد .و:دهاشملا

 جاح وعالا ل ءتايحسوغنلات أ (لع اوت صأىنلاةماقتسالا اوةيطتنلىأ اود ناواوهةتسا هتمال
 ناببلاسورىفاذك ةبهلالا هذ او ةيازالاةدانعلاب اهتم صتخا ن نمالا ةماقتسالا قد رطنع

 جارعملا ل يةةالصلا ةمفيكن ام وتاب اروتكملاتاولصإارا ارمسأ باب

 ىلا بيرعالفىثعلابن تعكر وةادغلاب نيت .كرةكع ىلص» سو هيلعهنبا ىلصىبنا!تاكهن- هللا ىضذر لاقملاق
 ىرشأو تاقوالا ل_ذفأ منال بارعملا ةليلقةالصلاتضرفاماو رابخا اةتورف كلا تاذل ايما ءاوسلا

 ةمكملاامأوهنم#:رقوتام.هلا نسحديعتلا فوتاعاطل ا لذفأتاعالادعب ةالضلاو ةاحانملاز آو تالاحلا
 ةول نءامئاكست ادا معواهرم ”ابتاومسلاتوك-1ءدهاش هيىرس مآاسا لو هيلع هللا ىلدهنالفا تيضرف ىف

 م-منالاهاك ةكنالملاتاداءعسجلات اولمل اىفة1هللاعمش هتمال لذ ةطبغمالسل 'وةالصلا هل ءرثك_ة-اق

 تادابروجأ ىلا عتهللا ىلمءاف كالذرية ىلا مس ودماعو دجاسوه نم مهنمو عك ار وهنممهنمو ئاقو»ن
 هيلع هنالفعاب رو ثالثوىن“ ؟ءهللااهاع-نأىةمكس1 امو سجلات اولدلا اوماقأ اذاهتءالتاومدلا لهأ

 قئالذهللا ممش عاب روثالث ةوىب-ثمةعح أ لوأ جا ارعملا لما ىأ كلت هك الملا لك ١ .هدهاش مالا اوةالصلا

 ةاروتلا لك ايهىفلثمت :دامعلكتالثادابعلاحاورابلاسعالا ةك:المب و رعد: ءتاواصلاراوأ رود
 ةجأ هللالعح كا ذكو ثد :احالافدر وك عاف كاك 1 كج لع نمةكاللاىا2 لب كلذدر وك اهرؤدو

 00 رفغتبسل مهت حالة قف او مىلاعت هللا ىلا مم ريطت ىتل كت نجل عف تن اسست الث ىلعةكئالملا

 ىلع هللاىذر ىلعزع(ىورو)*: ؟الانوةفنن مها ذكز رامتو:الصل توعد وىلاعت كوة فتادمااحورلوأ
 دجتار اولاقفدووهملانمةءاج ليف ذاراصتالاو نيرحاهملا عم سلاح لتس و هيلع هللا لئن لامس لا هنأ هنع
 داما هنلع ىنلامهللاقفاي رقماكل موال ماجا هلم د /ىسو1هننا نهاطع تانك نع كلأسنانا
 مالسلاوةالصلا هيلعلافف كتمأىل هتااهضرف هرذ ىلا سجل تاوأصل ا هذه نءانرمخ د# اءاولاةذا وأسام لسا

 :ريشلا ماه مدآلك !ىلاةعاسلامتاؤرصعا اًةالصام وان رو لك س ملاتلازاذا اريل السامأ

 امآوتوملسر 1 اهالصىتلا ةالصل ا ماوةمعلا ةالصامأو مذآىلعاجف هنلابان ىلا ةعاسلا|مناوبرغاآةالص امأو

 تقدصالاول ةفىل عنهنلا نود درفاك لك[ ادح و ناش ىنرةنيب عااد: تءاطاذا س مثلا ناؤرعغلاةالص
 نوم نما ةموجاهفرصس ” ىجااذع:سلا متاورهلفا اةالضامأ مال هلاوةالصا ماعلا رهظا | ىلصن باوئاذ

 نماهنف مدآ الك أ أىباا+_عاسا ١١ مناف 1 ار ةقادلا و منهج ناد ءهيلعمتلا م .رحالا ةالصل اهذه ىلذد

 ٌتاوأقلا ىللغاو طفاع ' الاه ذهأرق عهمأهندلو مودكهبونذنم عر اقلاع ومو مومافةرهشلا

 هذه ىلصد نو ماسة مدآىل ءاهنف هنا بان ىلاةعاسلااهناف برغملا ةالصامأو نيَمن هلل اومودوىل اطسولءالصلاو

 نمؤمافةسطط ةماعلا مول وةلطريملاناؤةمتعلا ةالصامأ و هانا ءاأدع كالا أ. ىلاعتهّنالأس : ايست <ةاللعلا
 ةالصامأو طارصل | ىلءزاو دار ون ىلععن و رانا الط هيلعهنن امرحالا ةمتعلا ةالصيلا لمالا ةلط ىف ه.سشمم مدق

 اولاققاغنلا نمةءارب ورانلان م ةءارب ىلاعت هلا ءاطعأالا ةعاج امون نب عب رأرع غلا ىل هد نمؤم ةرمغلا

 ةالصلا هيلعلاةف كلذ نمرتك اممالا لع ضرتفا اوانون نيرالث موصل اكنثمأ ىلع .وكيلعشا ضرتف وتقدم

 تو افدح مث كانَ

 واسلام 



2 

 ند ماذا مطبب ذياهلو 0 ابننا تر ره وسرد ب «نماملاةكاتمأ | ََ

 راع

 هش : رذىلع عودا ض رتفافاموينيث الثرادقمهنوجىفىبةردشلا نملك ًااملمالسلا هيلعمد ةنامالساو ||

 نم ماص نم باو امانر ري ا اولاقهقلح ىلءل-> وز وز ءهلبادنعنمالسطفت للابن دواكأب أ واموت نيا الث

 مو سطعلاو عوملان هةئمو مسارلاولاعالاري_ يطعن ثل كلاو «بلتجر نهد رقد ىنئلاوودرنس> ||

 يساند سارا 0 7 0

 اثنين اد اندم دا ةدراحتب ا نادح (ةشتلال تلو ردت و هنئاالاهلاالت ادهش

 نعهس أ ع نع دمت نب رقعح -ن نعم نبت نعف سول نببوةعبنعيوااداخزيدجأو و رعوبأ ان دحلاقو

 ةفرعملار فو ءايينالا ةنسوةكت الملابحو لاعتهنلا اضم ةالصلا لبو« لعمل ىل ههّنلالوسرلاةلاقهدح

 : ع ةسو ناطيدشلا .هاركوءادعالا ىلع حالسو فز رلافةكرب ولاعالال وو ءاعدلا ةداساو ناسعالا لصأو 5

 ه«عمرازو ساوموريكت ورك نم عم باو جو هسبنجتحت شارذو وريف ىف جارسو توما كل نيد واهمحاصنيب

 ىجسا ارونو هندن . ىلءاسامل اوه-1 ار ىلءاسان و«ةوفالطةالصلاتناك ةمام ملا مول ناك اذا ةمايقلا مولى ءربقىف

 احاتفمو طارملا ىلع ازاوج و نيزاوملاىالقثو برلا ىدي ني.نينمّؤ مال حو راذل نيب و هنيبارتسسو هيديذيب
 اهتقولال صا ااهلك لاعالا ل_ذفنالوديمحت 'وهاعدو ةءارقو سدقتو دع و حبست ةالصلا نال ةنجلاىلا

 ه«ءاعنزوهاهع أ ناف هتالصةمامقلا مولدبعلاهيبساحاملوأ لاق ملسو هيلا ىلصهنلال اوسرن ا نسملانعو
 عوطتل !نم ة هكن رغلامتاؤعوطت نير اللل حو زءهللالاقئثاهنم صقتن اناكتاوراسملا 1

 هللا لص هّللالورئا هللا هجر ىرمدباا سيلا ىلا لصتملادخسااي و كلذ بح ىلعءلاسمعالا ىرح مناف

 ءاعسلا نانعنم بلا طس و ءامسل انانءىلاهسدق نم ةكدالملا هيف لاصءٌتالث ىلصحاللاق مسوهيلع

 ىنل !نعه_:ءهللاىذر كلام نب سنأ (نعو) لفن اامىحاتب نم ىلصملا لعب واىداشب ]مو «دارورغمىلا

 ىلا اهاهتنمىلا كلي ترسش.ةاالااهملعهللاركذي وأ ةالصاهمف ىلص:ةعقب نماملاةهنأ مال سل اوةالصلا هيلع
 هتيحرتالا ةالصلادب رب ضراالا ىلع هملعأ عضن اسمع نمامو عاقبلا نماهلو-'مىلعترشنو نيضر أ عبس

 نيلفاغلاهسنت ىثيالاولأ» رك ذاذكض رالا

 ةمترالا ةلفانل !ةالعل !لئاضف ىفةدراولا ةصلا ثد داسالا باب

 ةدكؤو .ريغو:دكو ا سجل اتادوالاف

 حاب رالاةلزنعل فاو :لاولاملا سر صرةلاو ضنا ارغالرباوجا مافلفاوذلا كري نأ هن شالدبعلاتأ (ملعا)

 لازءالو مهلعتضرتف اامءادأ لجنوب رنملا لا برةنامىلا هلال وقبر 0 هللالوسرلاق

 ةالصلا هبلعلاقو رصبس ل وععسي ىف هرب وعجم ت.كهتدبحأ اذاذ هيحأ ىت-لفاوذلاب ىلاٍبرةَِب ىدبع
 مالسلاو ةالصلاهيلعلاقو ىديدىلابرةتلفاونلابوىدس عا ضئار لايكات تالق مالسااو
 مدن سلف هب هيرىلانمؤملاةيدهةلذانلاعوفرملاثيدخلا (ىفو) مكسضثارذ ةلمك:اههف متلفاوفا اوذسح
 لفاوفنأ (ملءاو) اوباحت اودامبت مالسلاوةالصلا' هنلةلاقاذإ او ةيسحالا؛سةيدهلاتركلاهم طلو هتي ده

 ةينام ىهوللامالاو مانالار اركب ,رركسشنام(لوالامع 0 استأةعب رآىلااهتاقاعتمرابّمءايم نق ةذلا
 دع-تلاو نع ١ ثعل نيد امانا هذا الصىهوا»ءارو ةثالثو سما ضاول#هلا نت 0

 امهواسمال_كاوةالصااهبلعلاةتاتعكر وهو ,رمغلاةالصةبث ار (اهاواف) سهلا تاواضلا:'ورامأ «

 نموىلاعت هللا لو نعل#سو هيلعهللا لم هللا لو - رشا أسيا هنأ هن غهنلا ىضر ىل تو لوقا كت درطؤلر
 ةحتافبىلوالا فار ةيوردغا ا ىنءكرىلهن نءوءافةادغلا:الصل.:ناتعكرىهلاق موةلارابداوههسفليالا |

 اغ”كفتام ثالث دسأهتناوهلو:سمباتكءلاةئاشب يناثلا فو ةرمنو رفاكا !اهيأ اب لقو :صسياتكساا |[

 اهدعب عب رأ ةباورفو' هدعب نانث اواهلبق عسب رأ ةّمد-ىهورهلفااةالهةمت ر(اهناثو) ايهذاندلا»لعقدصت

 رارسالاةييزح - 4 )

 نيحونوسنيبح
 قد-جلاهلو نوه"
 ضرالاو تاو_هسأا
 توروهظت ني>وايشعو
 تدملانم ىلا رك

 ىأ !نمثيملا رخو

 اهتومدعيضرالا يحبو
 ىد نوجر خت كلذكو
 ىنلاو_هالا 4لاالهللا

 ىمركلا هنا مويقلا

 ةناوىمركسلاة داو ط

 ىلا رفاغ لوأ نسم
 ١ بحزيمملاهيلا هلوق

 .هأو انعصأ ىت
 الا اال دج اوهتنكلمملا
 هله كن رشالهدحو هللا

 لعوهو دجلاهلو ثلا

 كلاسأبر رب دق لك

 ريو مو: .لااذهىفامريخ

 نم كل دلو كو هلع

 رشو م وملااذهىامرش رمش

 نمكيذوعأب رهدعبام

 ريكلاءوسو لشكلا

 باذعنمكبذوعأبر
 ريقلا فباذعورانلا ف
 مهللا صم سد 25 7

 نم كلب ذوسعأىلا
 ءوسو مرهلاو لسكسا
 ايندلا ةنتفوريكلا

 انهد مزيل باذعو

 بر هلاك مصأو
 كالأسأ ىفامهللا نيملاعلا
 هقث مولا اذ_هربدخ

 هتكرب و هر ونوهرمدأو
 نمُكب ذوعأو هادهو

 د هدعبامرُشَو هيفامرش



 كب زائعص كب مهللا
 35 واموت كب واثيسمأ

 هعوشنلاكنلاوتوف
 انعص أ وع أ بحن

 هتادجلاو هللث ا مصاو
 ودهالاهلاال لكن مثال

 ىر روشنلا هيلاو
 تاوموسل ارطاق مهلا

 بيغلا ماع ضرالاو
 يف لك ترد داوخلاو
 هلال ادهش ا همكدامو
 رمش نم ك.ذوعأتنأالا

 ناظينشلا رى شو غن
 بح نم نا د هكرمشو

 فرئقن نأ او صمم

 (1) اوس انسةنأ ىلع
 مولل اتإسمىلاهرغوأ

 كلدهذأ تدصأىفا
 كش رع ءرد[ادهشأو

 عديم و كتكئالمو
 الاه!.الكناب كفل
 كدع اد#تن آو تنأ

 مهللات س ط كلوسرو
 كيوت تهدأ ىفا

 كش درع ه]جس كه أو

 مو ككنالعو
 هللا تنأ كناكقلج
 كلدحوتنأالا هلال

 ادجننأو كل كد رشال

 عير كاوسرو كدبع
 مهللا سد د نارج

 ىةسفاعلاك لآ سأىفا

 مهل اةرحنالاو انثدلا
 وفعلا كلأسأ ىنا

 ىابندوى يدى ةبفاعلاو
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٠. 

 اول

 هللاىضر ةيدبخ من عىدعنب اوكا (يرخأو ) ءايحالا ىفاذك هلوظفحاك-امنينالث هيهنلا لكو ىسركلا
 هتلاهمرح اهدعب عب رأو رهظل اةالصلبقتاعكر عسب رأ ىلع ظفاسن ملا هن لسو هلع هللا لص ىنلنءاهنع
 هناهنعهتلاىضرءادردلا لأن غو مم رآىهورممعلاةالصةبت از(اهثلانو) ريغصلاعماجلا فاذكرانلا ىلع لاعت
 ةبواعمةهباورافو رصعلاوةر وسو ب اتكسلاةحافب اهن.ةعكر لكف أرقي رصعلال ب: تاعكز عد رأى صنملاق
 ةيناثلافو تازلزاذاوباتكلاةكافىلوالا فار قب رصعلا لبةتاعكر عن رثأ ىلءبطظااو :رمنامف سنا
 (اهعبارو) رانلا ىلءهملمرحرثاكتلاو ةحتافلاةغبارلافو ةعراقلاو افلا ةثااثلا فوتايداعلاوةحافلا
 نائرو.لا رعت لسو «.لعهتلا ىلس هللا ]وسر لاقت ل اقاهنءهللا ىضرةثناعنعو ناتعكر ىهوبرخملاةالصةنئار

 (اهساغو) د تاوهلةونو رفاكلا أيل ةبرغملادعب نيتعكرلاور علا لبق نيتعك ىلا فامهمأر قد
 نملاق هناامهنع هللا ىذر رعنسا نعو ناتءكر وأ اهدعب عب رأواهابق عب رآةتسوأةنامءاشعلاةالصةيتار

 منسم يرش ا وءابحالا ىفاذكردةلاةل .لايحأ نمباون ىلاعتهللاهاطعأ تاعكر عن رأةرخ الا ءاشعل ادعب ىلض
 ملسو هءاعهتلا ىلسهنلالوسرلاةتلاقاهنااهتع هللا ىذر ةبدبح مأ نعهحامنباوكاسنل او ىذ مرا اودوا دونا و
 نيتعكر و رهظلا لبقاعي رأى اسنلاو ىذمرغلاداز وةنجلا ىفاتيب هلهتنا ىنباعوطقةعكرةرسثعىنث موه ىف ىلصنم
 هتلالوسرلاةىرخأةاو رو ةادغلااءالصلبةنيتعكر و ءاشعلادعب نيتعكرو برغملادعب نيتعكر واهدعب
 رعنبانعىراضلا (ي رخأو) ةذللاىفاتيب هلهللا ىنبةنسلا ن مةعكرة رمش ىننث | ىلبعرباث سم مسو هيلعهثلا ىلص
 اروبقاهوذ_ةقتالو مكحئالص نم مكتوب ىفاولعجاملسو هيلعهنلا ل سهننالوسرلاقلاقامهنعهتلاىذر
 هتلارك ذب <تو.باوز ونلاق سو «ءلعهتنا لص ىنلان عدس أن عطباسزبنجرلاد منع ىفاربطلا (عيرخأو)
 هجامنباوىذمرتلاوكاسلاودوادوبأ(جرخأو) ىراصتلاودوجلاذخم 15 اروبقاهوذختت الو نارقلا ةوالتو
 َت 5 4 راىلع ظذاح نمملسو هيلعهننا ىل_صهننالو رلاقتلاق لو هيلعهللا ىلصىنل اجو زةبببح مآ نع

 لضفأووهف ءامءلادعباعب رأىلسول طوسملا ودب اضدأةشئاعز عى وبلا هبرخأوردقلا ةلمل نم نهاثك تاك ءاشعل ادعي نهالص نمو ليلا نمدع-هنابغ اكن اك اعبر“ رهظلا لبق ىلهنممل-وهيلعنتناىلسهننالوسرلا لاق ةنعةقلا يطرب زاءئبءاربلان عر وصنمنبديعس (ح زخأو ) رانلا ىلعهنفا هموحاهدعن عب رو رهظلا لبق
 نم نهلثك تاك تاعك عب رأءاشعلادعب ىبص ن ملاقل و «ياعهنلا ىل_ هنأافوةومواعوف صرع نبا ثيردا
 سو هياعهنلا ىل_مناكلاةهناهنعهللاىذرتاب ون نعرازبلاج رخو عراضلا رشف ىثيعلا ىفاذكردقلا هلل

 ةالصىهو ةجرلا,هغاحتىلاهتلارظندو ءامسلا ناوي اهف فت لاقل او زلا دعو ىأ ةعاسل اهزه ةالصلا تس

 ىدعصد نب حأ اوءاهسسل !باوبأاها فت ةعاسام لاق و ,رهطا 1.5 سهشل ل رم ادعب اعب أ ىلع ِِ و<ءاع

 نهل*ءبسحتلاو ْرلادغب ورهللا لبق مد رآاثيدح ىذءئلااض أ( رخآو ) ىذمرتااهاو ره اصل ماه

 56 رو رخاد مه رهللا دعم لد امشل اونيهل !نءملالط ًأاضتن ال مةعاسل !كلتهتنا ميسا وه دوالاءئشنمامو در ممل ىف

 امهفلمالا فاصتنادعب يمهلالالاوزلالضع ونسمشاالاوزدعب جفت ءاسمسلا ناوبآو ىلءالا فاصةنال لب اقم

 ىلسأس اهنيا وحر مو هيل عهنلا ىلصهنلا ل ]و .رلاةلاقامهء هللا ىذ ررث ان ءدواد دول )ضب رخآ و) بهاوملا

 هللالوس روثيدل ارخ اتكرداؤباطملنا نب رم مهتم هراصأ نم سان دعاة ل ءو«.لعهللاىلصهللالوسر و

 ىضرخرب رهن ع ميعنوبأ (حرخأو) رانلاهسعمرصعلا ليةتاعكر مدبر ىلصنملوقي ملسوهيلعهّللا لص
 ةرغغم لج وز عا هللارغختاعكو ع+ رأرصعلا لبق ىلص نم مو هيلع هللا ىل_صهتلالوسر لاق لاق نا هنعهتلا

5 

 هنو تاارقلا ماي ةسعكر لك أرقي رهظللبةتاعكر عسب رأ ىلصن ءلاق هنا هنعهتلا ىذر لوصكم نءعواضرأ
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 هللالوسرلاةلوَهَت اهنعهللا ىذرملسو هيلعهللا ل ضنا حو رةبيبسم أن عىلعتولا . (جرخأو) امزع

 ىناربطلا (ج رخأو) ةت4اقاتيب هللا نب رمدعلا لبةتاعكر عب رأ ىلع ظفاح نءملسو هيلعهللا ىله
 هندي هللا مرحرصعلا لبةتاعكر عب رآىلصن «لسو<.اعدقلا ىلسهننالوسرلاقتلاقا هنعمل اىضر ةلس منع
 ىلدت نأ لل ضفالانابهذملا لاو كاذكو هو رصعلا لبق تاعكر من رآبابهّتسا هرفوانذثلاقود رانلاىلع

 دنعاهبابسا قف قالعالو ه«:مدكؤ لاف فالدن امناوةنساملاةحرش ف ىووذلا (لاقو) اعب رااهلبق
 ىئيعلااذك ةيفنخلاةمئالا

 (ىمتا!ةالصلئاضف و راهنلا لو ق قارشالا ةالص لئاضف ىف:دراولا ةصتل ا ثد داحالا بار
 مدان اايىلاعتهللالوةب ]سو هيلعهتلا ىل_ههتالو -رلاقلاةهنأامبنءهللاىضررع نبا نعىفاربطلا ب رخأ
 هيلعمللا ىلسهنلا لوسر لاق لاقةمامأ ىف ؛ن عىفاريطلا(عيرخأو )هرخ 1كفك راجل لون م نيتعكر ل نمضا

 دوادوبأ(يزخأو) هرخ !كفكأراهنلا لون متاعكر عسب رادعك رامدآن باي لاق هنأ ىلاعتهننا نع هناكح لو '
 ىرعت المدآن ب !ايىلاعت هننا لاقل لوقت لس وه.لعهشا ىلضهننال ضوس ء.رتععم لاقهنءهللاىذ هر ممعت ىلأ ن ءقاسنلاو

 دبعلا هن وست نعاهبانكز احاذدوءاثلامضب (ىزمعتالوق) هرخآ كفك ًاراهنلالّوٌأ قتاعكر ءدنرأ نه
 موههل ا نمئش لكن مراهنلارخ كيفك أ كراهنلَو أن متاعكر عبر ا ةالص نوسنالىنعملاو ىلاعت هنلهإ ع

 ةمامأ ىنأن ء ىذمرثلاو ىناربطلا (جرخأو) ىسهتلاباوجهنال موز كفك أ هلوةوامدو أو مودغلاو
 ىتحىلاعت هللارك ذيدعق مث ةعاج ىفر غلا ىلصن ملسو هيلعهتلا ىلصنلا لوسرلاةالاقام معهللاىضر سنو |||

 رمساىأ (ىلاعتهللارك ذيدعق هلوق) ةمانةمانةمان ةرعو:ةحرحاك 4تناكنيةعكر ىلص مث سمشلا غلطت
 ولاذكو لبد لا ىف اضءو سلجتو لكلا باطاو قاواحلل مايل هيفانن الف «يقىل مىذلاهدصسمو هناكمف
 ىلا ميصلا الصدع رك ذلا ىلءنوعمت< نوبدؤملانومفودل الزي انهنمورك ذإا ىلعرهساو هتيب ىلا عسر

 داعأ ل يقودك أتللاثالئاهر رك ةماتهلوقوةهاركلاتقو يو وشدعي ىعل اءالهلو أ ىذو قارشالا ثقو
 هيلعهتلا ىلا هللالوسز تعم# لاق ناعمسنب ساوذلانغىناربطل( جرخأو) باوثلا مات ىفمهوتدالئل لولا

 انههىب ووهمرخ [كنفك ًراهنلا لو قتاعكر عنب زأ نم ىنزمتنالمدانب يلح وز عىلاعت هنلالاق لوقدرلسو ||
 ةعكرةرشعىتنث ىلا نيتعكرلا نم ثدداحالا تدر ودقو ىمضتل اًةالصددعىف (لّوالا) لوصغل !نا..ب ف مالكا

 ىضرة شاع دح ديون سو «يلعمملا لص نلا ىلعةبجاو تناكل قوة بكسم غلا ةالسنأ ف( ىالاو)
 مالسلاوةالصل اهبل ءهضئاص نم تناك قو ىجنأ !ةرحسك مس مل دو هيلعمتلا ىلص هلال وسرت ًاراماهنعمنل |

 ى درر منهل دبع نعدجأمامالاو ىاربطلا (خأو) لق ناوأ ملعاهمحام موادامىلاعت نانا لامعالا بحأو
 مهازغم رغب سانلاثدحف ةعج رلا اوعرممأو اومنغف ةدررس لسو هيلعمللا ىلسمنلا لوسز ثعب لاقامهن عدلا
 ةم.نغرثك أو ىرْغَمهنسِبرقأ ىلع مل ذأالأ سو هيلعمتلا ىلمهنلا لو -ريلاة ف مهتعجرةعرشو مهتم.نغةرثكو
 ىف ك شوو ةمينغرتك أو ىرغممهمبردأوهف ىمخلا ةصسلرصسملا ىلا خم أضوت نم ةعج رك شوأو
 ني ايمالسلاو ةالضلا هيلع هلوقل سمشلا عولطب راهنلا لوأفاهتقو لخدياهتقوف (ثااثلاو) ةعجر عرمشأ
 لحدي ىصغلاتقو ناةضورلا ف ىوونلىكحو هرحخ كفك زامل! لوأ نمتاعكر عب رأن مز ثنالمد
 اهتقو نأ ئدرواملا نءوبذهملا حرش فكل ذفلاخو سمشلا عافتراىل اهريدشأت بسال س مثلا عواطن
 هنلعهتبا لص هنأ هنعهتلا ىذزوق رأ نيديز ن ءقاربطلا( ىورو) ق.ةحملا ىف هنمزنورابنلا عت رىكماذاراتخلا
 لرازهو لاصفلا تمر اذا نيد اوالا ةالصلا.ةف س مشل تقر أن يح ىعضل | نول صن ميهو ءاببق لهاي ص رلسو
 5 والا :الصر ا اةذشولا ريخأتلا نأ مولعأ نكل و كلذ نعمه مني مل هنالارشالا داع عضل اةالصز اود ىلع

 اهفاهتاهت اًوساواهرح:د_ثنملاضفلا ”لرمتو لمرلا ىهوءاضمرلا مح نأوه (لاصغل اتذمراذاهلوق

 ىلصنالقفانملا لو هيلع هللا ىلصهننالو هرلاق لاق هنءهللا ىطردارحب هتلادبعن ءسودرغلا (جرخأو)
 هلال وسر ىلصلاةهنأ هنعهتلا ىطرةغبذج ىنأ ن عةببش ىفأ نبا( يرخ أو ) نور فاكلاهيأ اي قأر قبالو نمش

 زتسا مهلا كامو ىلهأو

 ىسعو رنماوة روع

 نيبنم ىناظفحا مهللا
 نعو ف لخ نمو ىدي

 نموىلام نع قع

 كتمظعذ دوعأ او قوذ

 د ىف نم لاتغأ نأ

 بدل نس ََى

 هدحوهتناالاهلاال صم

 هلو كاملا كير شال

 وهوثرعو ىعدجلا

 وهو توسعال
 دربدق ئثالك ىلع

 ايسر ىرصصم ى س

 مال سالاب واب رهاب
 هللا ىلد دمعج واندد

 ةعال و هرم و هلع

 هللاب تدضز ط | سم

 انيدمالالاب وابد
 تارحتالئاسندمععو

 صام مهلا ىف نصم

 دحايوأ ةمعننمن
 كل :ةْلةلخ ند

 كل كدرشال ل دو
 ركشلا كلو دجلا كلذ
 |ىابرح سد
 ىنفاع مهللا ديف ىنفاع

 ىفىنذاءمسهللا مس
 تنآالا هلال ىرصب
 ىامسهللاتارم ثالث
 رغكل انم كءذوعأ

 د دوعأ ىامهللا رقغل و

 هلا الرمقلا راذع نمثل

 د” تارم ثالثتنأالا
 هللا ناحح< ع س



 هللانالا ةوقال هدمحتو

 , ام و تاك هللا ءاش ام

 هللا نال ءأنكي أشد

 نا اورد :ئنلكىلع

 الع ئشلكبلاأ ادوهنيا

 اندوصأ ى س د

 ةماكو مالسالاة راع ىلع

 ندىلءعو صالالا

 هياعهتلا ىلص دجئانت
 انني هلم ىلعو مللسو

 ا اهيخدس مهارب را

 نيكرتشملانمنناك امو
 ءاسملاو حابصلا ىف طا

 طف حابصلا ف س

 كرب موي حا
 نال

 ىمهفن ىلا ىناكس الو هلك

 نس س نيعةفرط
 هلاليرتنأ مهالا ر
 انأو ىي_تةقلحت تنأالا

 كدهع ىلع انأو لدع
 تغلتسااب لدعزو
 "ىلع كلّتمعنب 0

 قكرفغاف ىنذي ءو و
 الار رون ذلار غب العناق

2 
 | تيعتسا

 رشنم كبذ ذوعأ تأ
 سس 3 توي تسس 6

 الا هلاالىير تنأ مهلا

 ناو ىف بلل
 كلدهع ىلع انآو كدبع

 تءطتساام لدعو و

 امرمش نم كيذوسعأ

 كتمعْس ءولتعنسص

 رفغام ىنذي ءولآو ىلع
 بونذلارف_ةدالهنافىل

 مسهللا ىذ تنأالا
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 ن عك ادا (جرخأو) نهيف لوط تاعكر ناس ى وخل اوالص نو 4 اعلا ىلد
 6 هنعهللا ذر ساعة بقع

 يأن ع ىناربطلا ( رخو ) ىمغأ اواهاصذدو سمشلاب ىمعتلا ىلصنن ألو هيلع هللا ىلسمنلا لو تران سم لاق
 لاقي ةمايقلا مونتاك اذاو ىععلا لاق انايةنملا فنا لاق هنأ ملسو هيل علنا ىلص ج١ لان عهنعهللا ىضذرتر ره

 لائلاق .ىسوم ىف أن عيارنطلا (جرخأو) هللاةجررب ول داق كب اب اذهى مضا ال -نوءدب اوناك ن يذلا نبأ

 نع ىناربطلاو دج أ مامالا )ج رخآو) ةزلاىفاتسب هلهثلا ىيباعب رآىعتلا ىلصن سو هيلعمنلا ىله هالو ر

 مشوهيلعهتلا ىلصهننالوسرانب ىلص مءاملاب ا ضوتفملسو هيلعهثلا ىلسهنلا لوسرءاجهنعهتلا ىضر ورمتبذت اع
 ىصتلا ةعبس نيب ىفاثي ىلص ل سؤ هيلع هللا ىص يالا تا لاق هندى 1 هركلاهز تابت هىراكلا 06 رخخأو و(

 مادصي تالثب م ءوهيلعهتلا ىلص ىلء ل ىناصوأ لاق هنع هللا ىذر5 رذر رهف أنع ملم( حرخ :أو) ةعام نيتعكر

 قلو رنات ادنسلا ون ءلاىاذكد قرأت أل بقرتو أن أو ىمتلاىت ٍةءكرو رهشلك ىف مايأ ةثالث
 لو-اباولاقن ةمدنغلاتءلءأو عوج رلا ىأ ةركسل |تامعنف ةد او هيلعهنلا ىلصىبذلا نعام هع

 لباولاةةمينغمافعأو مهتم را لعاب كرمال لاقفْكمر 0 دن رم هيه دغمظعا اووهنمةرك لأ طةانن ١ ارامهتلا

 نواصي مث سمشلا علط: ىتىلاعتهننانور كذب ومه_..لاحت نو ا ثم هلا نوا#ص: ماوقأ لاقل لوسراب

 سنانع (قور 0 ثيالاولأ هرك ذاذك ةه. .:غمظعأو ةركل أ ءالوهفم_بملاهأ ىلا نوعج رب منيتعكر

 سمشاعلطت ى-هللار ك ذيدعق عةعاج قرع فلا ىلصنم ءلسو هيلعهللا ىلصدتل' لو «رلاقلاق هنأ هنعهنلاىذر

 هللاهمحاعوف رم جبل[ ةد او رافو عب اضملا رش ىئاذك هما ةمان همانآ ةرعو هححرحاكت ناك نيتعكو ىلصا ع

 0 لاو ىاريطأ] هب او رو ةذملا كتبحواعوف مىلل ىأودوادىأودجالةب | اورفو راخاا ىلع

 نحرلادبءزشلا (لاق) بيغ تيغرلاايف ىرذاللاو ردلا اذكهلبنذالهمأهندإو موبكهنوف وثذ نم يرخاعوذ رم

 ل رلاىفأرقد ةئسلاتدر 5 دارمشالا الصين تاعكر رعسب رآىلهنب واقلام و رث فهرس سدق ىاطسنلا

 ةعبارلا فو ىع ضااوةثلاثلا فو ىشغاذا ليال اوةروسةسناثلا قواهاضتو مشل اوةروسةكعافلادعب ىلوالا

 (ىلوالا)تاياو رلااهمف تغلتخادةف (ىرحضلا ةالصامأو) ص ةروسفتنا.بلا حو رفاذكح رشنمأ 1

 ىلع اظفاس نم مالسسلارقالصلا هيلعىنلا نع هنعهللائطرةرب رهىلأ ن عهجام نب اوىذمرتلاو دج يرخأ

 رن , رهىلأ نءاضاأ ةيناثلاو ريغسهلا عماجلا فاذكرصلادب زلم تاك تاوهن ونذ هت رذءىصتل اةغفش

 ىدانةمايقلا مول ناك ا مما !بايهللان اياب ةنعال نالاق هنأ .وه.لع هللا ىلص هللا لور نعهنغ هلل ىذ عدو

 رذ فأن ع (ةالاثلاو) ثيلاوبأ هرك ذاذك اولداف كباباذه ىضااةالصىلاع نوءوادياوناكنيذلا نب ًادانم

 ئيلفاغلا نمستكت نيتعك رىيضل !تءلدتارذاب انس .وهماعدتلا ىل_صدهنلال لوس را أهنعمتلا ىض 7

 نمبتكت ةيناّتيلصن او بنذذ وب كعب لاس تماصت او ني:بسملا نم

 | لوسر نعهسأ |نءةدرب لأن ع( ةعب ارلاو )ةنحلا ف دب ىلا .ك] ىلا عئهّنلا ىف ةريش ءئينثاوأ ارش ةهتباصن اوني دباعلا

 هللالو سايل يقةقدص مون لكل هغم لك ىلعالصغ «نوت هو ةناماللا ناسنالا ف لاقهنأ لو هيلع هنلا ىلص هلا

 'تاصرسشعدحأ هللاوه لو :ص بانك اةحتاغب نيتعكر ىلد. ةىعتلاامعكركلذن مىز< لاق كلذ ق. امد نو

 علطت ىتحأبش لك اد نمولسو <: ه.لعمتلا ىلسهّنل' لو راق لاق هنأ ام مع هللا ىضر سا بعنبن ع (ةسماخلاو)
 0”ادقلاو) ةاسنيعت هرأب ولذ هلترغ هرهةنيدذ :ذوعءملاو ةرمراكبلاةعاغب ةعكر قنيتعكر ىلهبق سمشاا

 ىقتثا ىف هال سلسل موهتلاىل ههنا لوس رثاك املاقام ملام هّنلاىدرة تشئاعنعوةلس مأ نع
 دوضغلالاطأ غ رفاذافتام الث #حأهل اوهلقوةيض دامك ١1ه عاش اهتمةعكر لكى أر ةبةعكرو ةرمسع

 هللالوسرلاةلاقدذص نعهسأ |نع ضم عس نب و رينع (ةعباس بلاو) ىلا عت هلي ىلءءانثلا ءاكماارثك أ و

 ىضسركلاة باو: باتكلاة تاغ ةعكر لك آرغب ةعكرةرشع ىتنثاب ىمضلا ىلصنم ! بو هيل عهتلا فص

 م نأىلاتائسحلل أ هزوتكمسعب كلما[ توعم_تءاملان 2 زيتا ع تدلتيححا هتتاوهل قود هو 3 ىح

 [|| مقبلا بحاسا,تولو و ؤمزبق ىل عنو هووقمذ وهلال م لكعمةكت اللاهتت ةماعلا موف ناك اذاه 7 وصل ىف

 كناو

 ةكتاعب رأ ثد !هتاو



 وِ 2 :, مه 0 0 501 9-00

 0 0 . ٠
 تارعرس شع ىسركلا "هب اوتاسسرسشعباتكسلاة#تغاشب ىلوالا فأر قي تاعكر عت رأى عضلا ءالص ىلص نءلاق ب 5 2 ل 0 - هنأ و هيلعهتلا ىلص هللالوسر نءامهنعهتلاىض رس ابعنب | نغدها نع (ةنماثل او)نينم الان مثلنا ||
 تاع ءرشءباتك] اةعافبةثلاثاا قوت اصرمشعنو رفاكلاهينأانل توتا صرش ءناتكنلا ةحئافن ناثلا قو 1
 مس ودهشتب ٌمتاضرشءدحلاهللاو»لقو تا صرمشع باكل ةعئاشب ة عبارلا فو تا صرع نيت ذوعم او 1 7-5 7 5 7 8. ع «© هاه 3 ا 2 5 2 م

 الاةوذالو لو>الو ربك أهتلاوهنلاالا هلاالو هتيدجلاو هلا ناح-تاذدعب لود و: ص نيعبس ىلاعت هللارغغتسن و
 نمة حاس نيعبس هلىلاعتهتلا ىضةو ضرالا لهأوءاسمسلا له ارش هنعهقلا عفدةرمنيعبس مظعلا ىلعلاهّنلب ||

 مس و هماعهتلا ىلص هللال وسر نع ىكملا ةيطعنب ىلع نب دعب لاط ىلأن ء(ةعساتلاو )5 رخ الاوايندلا او
 ملء هلوقىلا ديدلال وأن متانآتسوباتكلا ةحتافب ىلوالا فأر ةد تاعكر عب رآ ىحذلا ىلصن ملاقهلا

 سعشلاو ة.كلاألىفواهرح 1ىلاوهالاهلاالىذلا هنلاودرس شخ ارخ !نمتا ؟ثالثةيناثل فو رودصلاتاذن |[
 ءامحالا ىفاذكىصخالود<الراوث كلذ ىف ىصخلاوةعبارلاقواهاضذوأ]ا

 نءاشعلا نيدامءامحاو نيد اوالا ةالص ل اضف ىف:دراولاةدهوصلا ثد داحال ان اب 8

 هيلغهتلا ىلصدتنالوسرلاةلاق هنعهللا ىذرناب وث نع (لوالا) كلذن ءرابخالاتدراوت دقو مانعلضفاهف أ

 نأ ىلاعت هللا ىلءاق- ناك ارقوةالصبالا ماكتب لةعاجردصسم ىفءاشعلاو ب رغما نيبام سفن فكعن ءلسو ||
 تاعكر تس ىلص نم لاق هنأ ل و «ءل عقلا ىلص هللا لور نع هنع هللا ىدزةرتره أ نع (ىلاثلا) ةنحلادلةدب ||

 شابعنبانعقورم م نع(ثلاثلاو) ةنسةرسشءىتنث اةدابعب لن دعدو س نبندب ماك لب رغملاةالص دعب
 ةعكر لك ىفر قب برغملادعب ةعكر ةريشعىنث !ىلصنملاقهنالسو هيلعمتلا ىلصدننا لور نع امهنعهتلا ىضر
 امهنعهللاىطررعنب!نع (عبارلا) اهلكمي ونذههللارغغ نام الث د ًاهتلاو» لقوة ص باتكتااةعاغن

 ةخاغب ةعكر لك ىفأرقي ةعكرنب رشعءاشعلاوب رخملانيب لص نملاق هنا لسو ه.لعهتلا ىلههللالو ءرنع |
 هرادوهنارغسح و هترخ اوهانثدوهنبدو هسّسةئوهدلو وهلاموهلهأ ىف ظفح: سدح هتاوهلةوةصباتكسلا ||

 ةنحلا هإثدي و قريلاك طارصلا ىلع وةمايقلا لاوهأو توم اتارك هيلعهتلانوهجوةلو>ىتلاتارب ودلاو ||
 : ءام>الاقاذك نيةيدصلاة مزن |

 ( ءايحا فدعسهتلا دال ءلئاضفف ةدراولا ةصوعلا ثيداحالاو تارآالا باب
 دعدهت نمىلعتايلكلاروهظل ةيسسدةثيداحأ هيفوليللا . ْش

 هلوقو هي“ الا بللاىئلث نمىفدأ موقت كن العن كب رنا ىاسعت هلوق تاي "الا نذ ) ىلاالاءامحاةلضفامأ |١

 انو مهبز نوعدي عجاضملان ءمهبونج قامت ىاعتهلوقواليلف موق وأو دش أ ىهىلدللا ةشان نا ىلاسعت |
 هلوقوامايقوادص» مهم ]توت نيزلاو ىلا عتهوقوااقوادجاسلمالاءان [تناقوهنمأىاعتهلوقو اعمطو || ٠
 ةناك قحىفةدايز ىهو صيصخلا ىنعماف (ل.ةناف) لعل قب موده "الا كل ةلفان هيدع-هف لولا نموىلاسعت 2

 ىنلاو م-موفذاةرافك ةدابعل !لفاوف نا تن مص دصخقلال_ءةومالسااوةالصلاهياعهقسفاكنيمملا ||
 ىف:دابز هلق بتف بونذلا ةرافكف لمعتال هلفاون تناك فرخأ: امو هبنذن م مدقتام هلرغغدق مالسل او:ال دل اةيلع
 فم متال م نوكت الفاه ريغك-:لتاعاطلا ىلا نو ةححاب ون ذ مهل نافة مالا فالخ ملا ملا ف اذكن اجر دلا عفر
 دقار لمزتم لكل هيبنتلا لمالاهةلمز اا بيأايىلاعت هلوق ىف ةدئاغلاوو ريبكسلاربسغتلا ىفاذك ةإفانةقيقملا
 لمعلا الذب لمين ملك بطاخما عمل ارخش ىلعغلا نم ثملامسسالانالهمف هنلارك ذو ىلد كلا ماق ىلا هبَمِمل ه]يل
 ةمالل ماعءوحنو لمزملا اي ايك مالسلاوةالصل ا هاعىنلاب ص 1| باطل نجح .رلا تف ىفوةفصلا كاإ ب ف صت او

 ةالصلا هيلعهراطتو لماريالا مهمعبالةيعفاشلارثك أوةيكسلاملاوةيفنح اود أل وقاذهو هصخ ليل ديالا
 نالبانملاة كأن مباطخاولأ لاقو عيالرثك الاوةيغنحلاو فاشل لاقهريغ عن لهةمالا نءدج اول مالشلاو

 هنبالودر نأ«نءهللا ىذرخت رهى أن عمل مو ىراضل اج رخو ناببلا حو رىفاذكالفالاو معاباوت 21 1

 وعدي نملوقب لوللا ثلث قب نيسحايئدلاءامم ىلا ليل لك لسجو زعانب رمتنالزني لاقل سو هيلعهتئا ىف

 رك ذنسم ق-أتنأ
 رصنأ او دنع نم قدح و

 نم فأرأو ىنآبانم
 لس نمدوجأو كلم

 كل كل رشال كلملا
 ئث لكك لدنالدرغلاو
 نإ كيسوح والاكلاه

 نلو كنذاب الا عاطن
 عاظت كلاعبالا ىصعت

 اغمض ىل دآودمهشبرقأ ْ

 تطمن و راث” الاتدتكو

 كلبواهلالاج الا ْ

 ”لدنعرسلاو هيضْعم

 تالحًااملالجلاةبنالع

 كان ماردسلاو
 ضالاو تءرشامنيدلاو

 قالفتاو تاشتام
 دمع ديعأ او ٌكقل

 ميحرلا فو رلاهللا ثنأو

 كهحو روني كلأسأ
 تاوهسا اهلك رش |ىدلا

 قدح لكن و ضرالاو
 نيلئاسلاقءوكلوه
 ىف ىنلبقت ناكنيلع
 هذه قو ءادغااهزه

 نمىف ريحت نأ وةءةسعل ١

 تطاط كتردقبرانلا
 وهالا هاله ىسح
 تروهو تاكو هلع
 عبس ميظعلا شرعلا
 هلياالاةلا الى. تار

 4ك , رسال هل يصحو



 وهودجلا هلركللا
 رد-قئثلكى ع

 اج نه تامل
 هللا ناس ىتط ا

 ةثامهدمحو مياظعلا

 سم سدد م لع

 هللا ناضس وع بحب
 ةئام هند اة ةئام

 ةئام هللاالا هلال ةرم
 ةئام رمسك هللا 7

 ىلا ىلع لض وتد م
 ملس 1 ه«سلعهللا ىلص

 ىلثبا ناو ط تاه رشف

 مهلا لةيلفنيدوأ مهب
 مهلانم كيبذوعأىفا
 نمكنذ وعأ اون نزولاو

 ذوعأول كلاوزعلا
 لذأاو .نيملا نمكب
 ةسباغ نم كنذوعأو
 «دلاح رلارهقو نيدلا

 حابصلاق لاقي انهىلا
 نكءاواعمس؟ءاسملاو
 ناكسم هاما ف لاق
 اكتم و سما م

 هلدللا هذه مويلا اذه

 تين :ال اريك ذل آتاكم و

 ريصملاز وشنلا ناكمو
 قوف ةرجلاب هانثك اك
 هاسملا ف دازبوةماكلك

 ىبصأو انيشنم] اسمع
 ذوعأ هلادملاو هللثاللا

 ءامسلا كسع ىزلاهتياه
 الا ض ضرالا ىلع قت نأ

 ًارذو قلم مرش نم هتذاو

 حابصلا فدازب و ط أرب و
 بالما مص ًاواصس أد قف

 »م

 | بلاط ىلأ نىلعنع ىئاعف - اودجنأ مامالا ب وشو ارهغاف ف ذرفغ سا ن٠ ه_طعءافىنلأس ن مهو |
 ةامسىلا هرخ ىلا للا لوأ نمةعج هليل لكق لزب هللاثا لهو«. .لعهشنا نص هنالوسرلاقلاق«ذغهثلا ىذر

 بوق او تئان نم ل_ههماععاف لئاس ن ءلهىدانب اكلم ص أ. ف لماما نمرتحتالا ثلثلا نمىلاملل ارئاسففو ايندلا
 ءادردلا أن ءىناربطلا (جرخأو) رصقأر شل بااطاي و لبق ًاريخللاتلاطاب اي هلرفغافرفعّمسم ن# مله هم هيلع

 ق ةرافنبف ل الا نم نيب ناعاسئ الثا لول ارخخ .1ىفهللا لزند لس .وهيلعهتلا ىلصهللال وس .ر لاق لاق ايش و در

 ندغةنح ىف ةيئاثل اةعاسلاقرافنيو تشد ة,وءاشنأم هو عيجبف ءريغ يف ةرظند الىذلا راتكلا ف نهنملوالاةءاسلا

 نمةعا سرخخ ١ امج جخرششب بلق ىلعرطخالو د> أهو مامايفو نوةدردصل اوءادهشل اوءاسنالا الااهف نوكالو

 هذ حل تضاف ىف دو عذب عادال 5 «بطعافىنا ب لئاسالآهل !هلرفغاف فرغ رغما : رفغتسمالا 1ل لوقيفلإتلا

 مامالا( جرخأوإ هتكئالم ءولاعتهللاهدهشتف ادوهشمناكرصغل اتارقنا رعفلا نارقو ىلاعت هنلالاقرع
 هنا طم قابلا لمللاثلث ناك اذاملسوهبل هللا ىلسهلل لوسرلاقلاةهنعهللاى ةزاوعسمنب نع دجأ

 ى- كلذك لازالو هلوسى ادعن لاس نمل هلو فهذي طسب متءاممسلا ب اوبأ خف 1 نائل اديس ىلا لطو نع

 هلا قاهلورثدب زتداج لاقوفيكالملا ةفةفمنحولأ لُمسف هللا لزب وت قءانطلافايئازكر زوق عاط

 ءانطعلاةتاهمانشملا نم ءوهف كلذ نمدر قاف كلذ نعهزنممت اوتحت ىلا ف وذ نم مسخ الاقتنالو زغلا ناك شال

 تايوتا رتب عزرا عمل و رعمتاىل اها وان نوضوشب وا متو: هود نو ضوغملالوالا نيومنق ىلع همف

 هس لزند ىأىلاعت هلنالزخي ىنعمتاب اولوأف نطاوملات سم هيقذلد ام ىلع ةنولوؤ» نولوؤا ا ىفاثلاو تاصقنلا

 يكاد اذه ىناطلنالاقو كالذوو مهاةباجالاو نيعادلاب فطلتا اءانعمو ةراعتسا هناي و همك المو
 ئشوإنثك سيلهنغةنغمكلا ىفأ واهرهاظ ىلءافؤ ارحاواهناعالا بح فاسلاتهذمو تاقصا!ثيداعأ
 هر ةروك ذملات ايا اورلا نم هريغ ىلع ةعاجنهحح رىذلا ريخشالا ثلشلاب ض صقل اام(تاقناف) ري ريصرل ١ عييمسلا اوهو

 أ لضف ٌلمللاًرحت 1ناىو رو صالحتالا لهأ :ذابعتامز هنالىلاعتهّنلا ةخر اعمل ضرعتلا تو هنال (تاف)

 ردسلاىلهينتلءاعدلارخأ مالسل هيلع ب وقع :الاقهناهمىلاعت هلا ىصز دوغسم نب !نعورافغتسالاو ءاعدال

 ناربغىردأال لاقت مخالب ئأليئاربجلأس مالسا اهيلعدوادنا (ىو دق) ) مكلرفغتسأ ف وس هوقب

 0 ودنم هنأ لوالادعسوتلا:الهاالاوق اءالعلل نأ (ملعاغ) رصنسلا زيي شرعلا
 نءاوىرمصبلا نسا !لاقوام هن ءهللا ىضر سابع !نعكلذو .ددو لو هملعمتناىلص ىنل !ىلع ضرف هنأ ١

 (ىو رو ) ىنيعلا فاذكةب لا هنمرسب اما رقافملو ةلئاش باحر دقولو مل ملكى عقب رف يللا الضن ريس

 اهنفةسمايقلوطوهنالصةرثكلم البلاو ةالصلاهماعهامدق تضفتل الاقهْنأ هنعهللاىذر ة همعش نب ' هريغملا نع

 | روكا زبه وكسالف مالسلاو:الصلا هيلعلاةر نامو كبنذ نم مدقتامشل ارغغدقو اذه فاكس: أ هلليقف

 تنكالف هيلا فاتنأ تنكف شمالا ن ماس رقتلزنف راح فةفوكسلاثدت :1لاقنااهةلا بلاغ( ىو دو)

 هلال هنأ ةقادهشنأ ارفف ىأ هب ”الاهذب رفدع-هتن ليما نم سمعالا ماقةرصنل اىلا عج ران تدرأ هل دلتاذ

 كر مالسالا هللاد_:ءنيدلاناريكسملازب زعل اوهالاهلاال طسقلاراماقرلعلا اولوأ و 2 الملاووهالا

 كل تلقاراساهلاةةعددو هللا داعى ىهو ةداهشلا هذهمتلا عدوت -اوهاتفذل هيمناا دهشا يدهش ان أون *عالا

 | ةنيسؤلا كئدحتالهّياولاقك ا: اذادددرب /ك.دعمس تاق مث هتعدوو هعمتبل هفأبشة ب“ الاف ىأاسف موس

 | نعلئاو ول ىثدحنلاقفةنسل!تضمدقدجتاب ًارتلقةنسلا تضمابطف ةنست أو مويلا كلذ هباب ىلع تدّتكف
 ادهعئر نت ءاذهىدبعل ناهتنالوةيفةمايقلا مرناهجاسب هاك سو هيلعدتلا ىلسهنيا ل ]وسرلاة لاق ةللادبع

 ىمدقلا ثيدحلا فاسو هيلعهنلا ىلمهنلا لور لافوولاعملاىفاذك هنا ىدبعاواددهعلابفو نمقحأانأو

 ىلإ أاوسوو ىدع ادد #نأو ىلك د + رشال ىد بجو أن ًالاهلاالنأ ىسفنل ىسفن تدهش لجوزعىلابعنهلل 0

 | مالسلاو ةالصلاهيلع4ن اكو اوساي ردبعبلفىامعت ىلعركسشي لوىالب ىلدريصن لو ئاضقي ضرب (/نف

 ةزيعت أ لبللا مابق نمءامدق تمروقابلل مال لاو ةالصل ع رام ىلعهبف غلابفركسبلا لضف ىفةةرعملا
 مس

2 
 ون



 الإ

 نءمدقتامْلإ هننارغغد# سل اهنءهللا ىذرةشئاعتلاةفد ةالصلا ىف مايل !لوطنملصاخلا مولا نما
 همي ,تالذ قو ىفرركشقاغلابمىأ اروكشاد :ءنوك الأ مال_بلاوةالدلاهءلعلامفوخان اموكبنذ ا

 ةمراظع معن نأ خالو ىلاعت هتمعنل اركسش مال لاوةالصلا هيلع ىلا بش .-ليالا مايقىل ضف لاك ىلع
 نمهنأ ثنث هللا مين :لاءذ هل الار كش ليلا مايق مالسسلاوةالصلا هبل دنا لعج اذان ظءابأ |هركسشو

 لخفأ ادهيطيصسعة ماك و هماءهللا ىلصهنلالوسر لا ثداحلا (فو) تادابعلا لضف اوتاعاطا املقعأ

 لاق و ريغ ىف ةالص فل اة امن ملضفأ مارحلا دصسسملا فةالصو ماركا ردهنملاالا ريغ ىفةالس فال 1 ةرسع نم
 امهيدد رينيةءكرىلصو ءوضولا نسحأ ةلمالادا اوس ماق لح رلاقمأ اولات اذ نملضف ] اوهام ىلع كلدأالأ

 هءاضق لن للدللا 0 ىلص ىبنلا ناك ت اافاهنعىلاعت للاى ضر ةشئاعنعو ىلاعتهنلاهج و
 تق ةوف لو ادت نأ مزل هل تافاذا مْرياملادرول' ناف طايتحالاق ف رط ىلع: هيلغي وح وريغنمىأ: وف
 دو« سمن |ىلالصتلادنسلابو جءاطعلا ماود لص هجوتلام اوديهنافضيغلا عطقنإ الورحالا لصتي ىتحرتخ

 هبح ند نمهفاحخلو هئاطو نعراث لج ةنمانربتإ مدستا بسس الر ولالا حل
 اهفةيغرهنالصيلا هاهو هب نمهئاطو و هشارف نءعراثىدمعملا اورطن اهتكئاللهللالوةيفهنالصيلاهلدأو |||

 عوج رلاىف هلامو ما رمالاز م« ديلءاملعف هياصصأ عم َ هن, ماههننا لمنس فاز ةلجر وعدن هةتنشو دنا

 ىدنعامم اقافشاو ىدنعا يف ةمغ رع رىدءعيىلا و ر ه١ هتك ال1 ىلاعتهللا لوقف همد قد زج أ وت مانجا 1

 لاَ مل#سو هياعهثلا ىل مهلا لوسر نع هذعهللا ىذر ىلهايا اةماما نأ ىلا لص ادنسلاب وهي همدّوذ رها ىت

 نء:اهتمودسجلا نعءادالةدراءموت ا.بلل ةرفكمو مس رملا بز رثو ابق نيحاصلا أد نامل مابقي عمم
 انفرغةنحلاىف نا لو هيلع هلا ل سدّننالوسرلاة لاق هنعهتلا ضرع :رعشالا كلام لآ ىلا لصتملا دنسلاب ومئالا

 ىلسصو مايصلا خباب وماعطلا معط أو مالكسلا نالأن هللااهدعً اهرهاطن ماهنط |ب واهنط اب نماهرهاط كى. ر

 هيلعىنلا نع«نعهللاىذررباحنعىلطبدلا (جرخأو) ةدصسلاةروسفف ماعملاف اذكمايث سانلاو ليلاب
 السم ةيط عنب ناسح نع رمت نب | ( يرش و اياططلا نارغكي ليالافوح ف ناتعكرلاق هنأ مالسلاو ةالصلا
 قاذكجلعاهتضرغل ىتمأ ىلع وش 1تاالولواهفامواندلان م هلريحت ل ملل !فوجىفمدانب اامهعكري ناتعكر

 ىلاعت هللاتايدمذ نيتعكر لءالاب ىلضنملاق امهنعدللا ىدذر سامع نب !نءىبلعتلا(حرخأو) ريغمأ اعماجلا

 نسلم اوةالهلاهياعىنلا نءام معهللا ىذر سامع |ن ءءاطعنع ء(ىورو)ااقوادجاس

 ىحانلاق غرف اذاق تاس مرش عى مركلاة او: باكل ا ةتاوةسكر لكى أرق ةيئيتسك لاا داو ل

 ءارحاىف اذك هلكرسشثلا نم هنوطغ حب حس الل |يلاعت هللا لكول ىت-هئالصن فرصا. ل ثدغتسأ كب مو.قاي

 ََ .هلالاتايللاثقوو رمل !تةوىلامللا تاو سد ةر ةروسنارقلاباقناصاو لا ضعب (لاقوإ معلا

 دحاونامز فرولق ثالث عمتفاهريغفوأ ةالصفرعسا اتقو سد ةروسأرةنفمولءعمناسنالا بلقو

 راص#“الات قو سس اه ةزوس:* أرد واحم ءانث )ىف ندد « رملا صايع شم | ضععب ناكاذإو هاعد هللا بدق يف

 ف ذو-قدنعلا مهعكرب ناتعكر لاق هنأ مال سلا ذالصلاهيلعىنلان ء(يو 3 و)تاياغل اىتنمىفاذكا

 اومعطأ مالسلاو ةالصلاهيلعلاق لاقنأ هنعهنلا ىضرقرب ره ىبأ (نءعو) اهفاموايندلان ءهلريدتريدشالا لالا

 امةنيدملا مال اوةالصلا هلع لاق دحلَوأ اذد مات سانلاولدللاب اواصو مالا اوشفأو ماعاملا

 راهلابههجو نسحتليللابهتالسص ترثكن ملا لسو«لعهتلا ىلسصىننلان «هنعهنلا ىضررب اس( نعو)اهمدق
 ىألاَمف ءو>-ولا نا سحدنع ريولا ١ اوباطامالسا اوةالصلاهيلعهلو 3 ىنعمن عمم لسا م«اقلاونأ( لم و)

 ىف هرس سدق ىرصبل نسا (لّمسو) ليل اب مالصلا :رثكسل مههوج و نسحت نيذلا ليالاب نيد ملا دزع
 <«... ع(لاق) هرون نم مهسبلاومننأب اول م ماللاةاهوس و سانا نسحب لسيللاب نيدصحوتملا لابام ديعسابأاب
 م>روءانااههحوىف حن تبن افتاصفدلأ سا اهي أ مث ىل_مفرلدللانمماقالجر رهتلا متر مالسلاوةالصلا

 ( جرخأو )٠م يح الا ىفاذكءاملا ههسو ىف تصضن ىلأن اف ىلسفاهجو ز ثقب أ مثتاصف بلل ان نمتمافة أس اهننا

 ةماظعلاو ءايزيكلاومت
 ليالاو سالاو قاخلاو
 امهف ىه* امو رابتلاو

 ل عج ا مهللا هدو هلل

 احالص راملا اذه ل وأ

 . هرجخاو احالفهانسوأ و

 ا ا
 وأ ا - 7 ”الار

 قول و 00

 كيلاوكنمو كيدي
 وال 1و5 نمتاقام ولأ ١

 أد لامو ناك تئشام
 الو لو_>الونوك.ال

 لكيلعدن "6

 تيلصام مهللاريدق اريدو

 نمدنعلامو تباسص
 تيتا, ومما
 ةرخخ ”الاوايندلا فيلو
 حئقحلاو السم ى#فوت
 ممل ا نيلناجلاب
 ى_ءءاضرلا لا سأ ىبا

 سيعلا درب و ءاضقلا
 قظنلاةذإوتوملادعب

 ىلا اقوشو كهجوىللا
 ءارضريشغيف كئاقل

 هإضم ةئتفالو ةريضم

 واط ناك بذوءاو ([

 وا ىدتغا اوا مط ١



 . هد مفسنادل

 تاوعسلا رطاو مهلا
 تنغلا ماع ضرالاو

 لالجلا اذةداهشلاو

 د-هعاىنافماركالاو

 ةاملاءذهىف كيلا

 ىنكو كدهثاو اينذلا
 ده ثاىنا ادمهش كد

 ءكدحو تناالا هلاالثا
 كالا كال كل كلن رشال

 لكىبءتناودجلا إو
 ناده او ريدق ىش

 ثكاوسر و كدبع اد#
 قد كلدعو نادهشاو

 نا تلاو ع قلب
 كناواجنبزالة يت

 زوبقلا ىف نم ثعبت
 ىلاىنك_:ناكناو

 فءضيىلا ىناكتا ىسفن

 ةيبظطتو تلذوةروعو
 كتجرالا قثاال ىفاو

 هن اهلك ىف ون ذ كرفغاف
 تنا الا نونذلارةغال

 تناّكنا ىلع بنتو

 | نسم محرلاباوتلا
 سمتلا تعلطاذاف طا

 انلاقا ىذلاهتندجل لاق

 انكلعم واذ _هاتموب

 دجلا ماوم انبوندب
 از_هائ.هو ىذلاهنن

 هسيق انلاقاو مويلا
 راناايانبذعي لو اند ارثع
 ىلصد ُع ىاا٠ وعم

 نع ط تن نيدعكر

 مدا نبا ىلاعت هلبا

 درا 8 عححرا

 ماسهنلا لوا تاعكر

 0-1 ع
 امم اناس

 دصتتالكنازدوصتا ةرثكب كيلعلاة لو هيلعهنلا لصىنلا نع«جامنباو ىاسنلاو ىذمرتل او سود أ
 ركب ىلأن عو اهاوهجامزب اودوادونأ(ب رخأو) ةئيطخلاا كاع طّتوة ردا ههنا كعفرالا ةدص# ىلاعت هلل

  هجامنب ا( جرخشو )ىلاعتهتاركش اذجاس رحب رسد ىفأ هءاجاذا مالسلاو ةالصل اهيل ىنلا ناك هنعهنلا ذر
  (جرخأو) ةالصلاىلا ب رخب متنيتعك رىلهأ توت اذاملسو هيلع هللا ىلسهللالوسر ناك هنعمل ىذرةشئاعزع
 كأن ملاق هن امالسلا و ةالسصلاهلعىنل !نعه.:ءهشاىذرعاد ردلا ىف نعد دواد دوب و هحام نب اوىذمرتلا

 هب رم هيلعةةد_صهم هون ناكو ىوفام هلبتك يصد ىتحهذيعهتباغف لالا نمىلصا موقن نأىوند وهو«شارف

 دب زهفلفدن زاذاراجلا نالانتفدإ ا عبث ىروثلا نايغستا لاقي و( راث الا )« ريغصلاعماجلا ىفاذك
 ليضفلا (لاقو )للا مايقهيمرهف بنذإ!بنذل لح رلاتانسحلا(لاقو) عبص أى هلءللا تالت ما.ةفدلعف
 ةندض ا ر رحاوب أ (لاقو) كة ءطدخ ترثك ومورحم كن املعافراهنلا مايصو لبالا مامق ىلع دقت ملاذا

 راصو لف الامه فصوأ ىف الاف هلكلدللا ىح<ياذهنوإوقب مهعمست م وعن ركليللا فصن ىحيلاعتهللا هج 1

 اههلعاب رك رن ى ع عبشر أ ىلا نب ىلع (لاقو) لالاب شارفهلناك ام«ناىورب وءاكل يللا ى< كااذدعب
 | اراوج تدج وأى زاد نم اريمخ ارادت دج وأ هيل اهنا وافد رو نع مانفريعشا ازين نم مالسلاو ةالصلا
 ا لاقفىدان لالا لمالا ثلث ىضماذاناكسلم ش ءرعلا توت نأ ىئغلب نارهم نب فس وب (لاق وك :راو- ن-ءالاريخ

 نولصملا عقيل لاف ىدانل للا ثلث ىذماذافنودع-هتلا ميل لاقفىدانل يللا فصن ىضماذافن روجاقلا ميل

 : مهراز وأمهاع ونولفاغلا معمل لاف ىدان غل ا علطاذاف

 . ليللاميسةتودقعت الث مئانلا ىذاينيطابشلا د معى هدراولا ةصمصلا ثدداحالا باي
 ١ ليللاءامحالةئطابلاو ةرهاظلاةريسملاٍبابسالاو بست امناسمتىلا

 ةيفاق ىلءناطي لا دفع ل و هيلعهللا ىل_صهللالورلاةهتعهلاىذرةرد رهف أن عم راخلا(جرخأ)

 ىلاعت هللارك ذف ظقبت-اناف دقرافلد وط لل كلل ءةدقع لكى لع يرض دةعالث مانوهاذا مدس أس أ ار

 سفنل اثينحالاو سفنل اببط اطسشل مصاف: دقعتلدت ا ىل ص نا ةدقءتاد أد 7 ناقةدهءعتلاعا

 ىلعوالا ماني دبءنماملسو هبلعهنلا ىلصدنلا لوسرلاةن سل نع ىالقسعلا سانانءا (حرخخأو) نالسك
 أضوتو ماعد ىلاعت هلل مزءناو ةدقع تاح هربكو هاهو هدجومهّنذا عسف لسيللا نمراعت ناةدقعت الث هدداز

 ثيبخ هو ) ىهاكاهلكدقعل او حعبصأ حصن يح كدمات لعش 0تاواهئكدقعلاتا-نيتعكر ىلصو
 هللادبعزنءىراخلا(جرأو) هلاعفأ ضعي عضو هل دال مذوهو هنمزفنملاو نيدلاداسفىبسعع(سفنلا
 لابلاةف:الىلاىلا ماقام حصأ ىت>اسئانلازامليةفىل_بر ملسو هيلعهللا ىلض ىنلا دنعرك ذ «ذعهتلا ىذر
 ءأب وقالانأشاذهو لمللا لكءابحا ىأ هإ ل لكمامحا ب( بتاع سجنا نمد والا )« ىسهتن اهنذآق ناط.ثلا

 فلسلان مةءامج قد رط كاد ناكدقو مسهل ءاذغكلذراصو هناجانعاوذذلثو ىلاعت هللا :دانعل اود رح نيذلا

 اذيهورللا !فصن موقد نأ «(هين اك اةيترملاو) # ءاشعل !ءوضول حصل |نول مداوناك مهلك مهريغو مث خ نبا

 / ماثين أ ىبنيف لدللا ثلث م وهن نأ( ةثلاثل هد رماو) «لضفالاووذ هطس و ولدلل اف هو-قهمامق م د

 هحولاةرفص لامن وةادغلاب ساعتلا بهذ. هناليخ-هلدللارخ !مونةل+اب و ريالا سدسلاو لّوالا ف دنلا

 لوس ر قالا نءاذهناكوريدقتلا عا ربالن أوج (ةعب ارلاةسترملا او) «ةف_تاكمللاببستق ولا اذه موت تاكو
 لَّوأن متوموعي اوناكونيعباتلانمةعاجو ةباعصلا نم مزعل ىلو ورعب اةقد رط ىشو سو هملعهنلا ىلصهّلا
 لالا فمها نوكف مونلاىلا اوداعموذل !مماغاذافاوماقاوهتنا اذاف تومان ومونلامهماغي تأىلالبللا
 || ليقتسمساكف نيتعكر و أت اعكو م-؛رأرادةمموقي تأ ل قالا ىهو (ةسماخلاةبترملاو)» ناةموةوتانتموت
 3 ولو لالا نملص هرثالا فءاح دوو هلذذو هنباة جرب ليماما ماوق هاج ىف بكف ءاعدلاو درك ذلايالغتشمةعاس هلةلا

0 
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 0 رحال ناسالا انآ تلا ةعب راو رهاب راج ةرسملابابسالان مةمئاشلاامآو) ءاشانل مآ - ردق ||
 0 ا بعتيالنأ ىاثلاهمارةلا هيلعلةثب وموذلا هيلغلب زل اول ار مرمشلاو لك الارثكمالن اهدججاذ | 3

 000 نآثلاثلا * موال ةباعئاضب كلذ ناف باصءالامبفعضتو حراوجلامبابعت ىلا لاسعالا ىف رابخلاب هسفن 2

 02 كلذنافراهلاب رار والا بك-تربالنأ عبارلا + ليالاب مالا ىلعةناعتسا ا[ ةنسا هتافراهتلابة لول .قلا لرتيالا] ٠
 هلو كمل 4ك رمال قوقل نسما هاا بلا باسالامأو) ةحرلا بابا نيب وهتببلوكوبلقلاى مشن |||

 ريدق ئن لكى ءر دودج لا الذ ماقت او مايقلاهل ارمنتمالا .ث دل ريب دتيمهلافى :رغتسملاةامندلا مومهلوضفو عدبلا نمو نيلبسملا نم دحأ 5

 ترا اضبأ مئاذف ثافقيتسا اذاتنأولاقم هلم فوهسواسوفالالوتالوهنامهمىفالاهتالصف ركفس |
 ةرم ىتئاه صم قس سواطلايهمونراط مثه-تاكردوةر ”الالاوهأ قف ركفن اذا هنافل ءالارصق عمل علامزل تلاع 4

 00 ىلا داحالاوتاب .الاهذه عامس ل بالا مايقلشف فرعين أثلاثلا ب نيدياعلا مون ريط منوجركذتا ||
 0 ا هللاب>أ اذافهللاس> ثعا اوبلا فرشأ وهو عبارلا 5 هياوفىلاهقوشومؤ زيتا عسيقس اهلا 0

 0 " ولعل اءامح !ىفاذك تاواحللا ىف سرمل ا, ةاحانملابذذلتو عاااجل هيدوالتا بح أ ىلاعت | 1 ١

 هنعدراكل مويه 2 | (اةارذقيفيكواعدد تاب واهمانأو عيباسالا ىلاماىف لف اوذلا لئاضف ىف ةدراولا ةدصصلا ثبدامالا باب" 1 1
 ناظم لإ , لاقء_:عشاىذرسنأ !نءاو رعد راق (قحالاا :لولةالصامأ ) ةالص موب لكلا ناو ةالصة لجل لكسل نأكل م 1

 2 ال نعم دا | لو ةمباتك |! ةحافب ةعكر لكى أ ارقي تاعكر عسب ردحالا هل ىلصنم مو سالما كل 8

 0 هنوعدب كا مفلأ هس اىلاعت هللا ثء..ذ :سهن معبس هللارفغم سن هنالص نم غرف ةاذاف'ت 9 استالث دس هاو 7

 ا تر ديزوءامسلا مون دعب تناكولو هنعدي ونذ ىعمتوديهشرأبتكإ ورودلا ىف مف مول ىلا ةنورغغتسو :
 0 ةرم نب رششعو ؛لوسرلان ماو: ةخافلاة كَ رلك فار هب هنعللا ىطرةرن رد ىلأ نعةنإ ورم عسب راضي امو ةالصو رحلا 7

 ذلانمناكنىددعا | 9 5 نونا رود ذ (يسحتد او و تارمرشعدح ا هلاوهلقةالدلان ءغارفلادعبأرتدوةمأ] ٠
 0 م 8 اخ اد_> هللا اوهلقوة رمت ةرم حنس + ىءركلاهب اوةرمباتكل اةحتاوةعكر لكى ارقن هنعهقلا ىذرةماعأ 3

 يار 0 ١ أ «هةععافلا ةعكرلك فأر ق 7 , هنعهللا درر عنعةد وص ناتعكر همول ةالعو ىمحالاهباونر ا 1نينؤوعللو 3

 آو هوا 1 |قلع ىلص وتامر ءىلاسعت هللا رمعجس اذا: مز ةوعل اودع هللا اوهلكوة صهر 1 3ك 1

 ا 0 أن ءقيوو سةتسف ال ةليلذل امو )لاهاي فذ ههقارفغيتارمرشعمالسلاوةالصلا هيلع ألا [|
 ةدهجست ةثام يمس 0 1 للاسعت لوعت وة ص ن.:ذوءملاو هرم صال خالاو ةرضردلا كربلا قا هد , هنعهللا ذرب دمنا هر

 يع قل : 4بتكنف ا يدقئتلك ىلءوهوريخلا هديب تو عال وهو تبع و ىعدجلاهلو كلا .اهل 4كب رمثالمد>و هنداالا هلاال ةالصلا 0

 سناط# و ماو أ 0 _ءعافلا ةعكر لك فرش , راجنلا عافتر دنع هنعهلناىضر سنأ ]نعد ورم حهمإل ةالا صو ة ره نيعبس ا :

 ةئيطخفلاهتءبح | | لك ارتب هع هلا ىدرسا أنعمت راف (ماعبرالاةلد همي صالخالاو لا و 3

 لقنلو بح سّنم | دعم هدر معادن | همولا ه0 عل هللا ارم سل د وةصنيعب راصالخالاو 3 5

 مهللاب رغما نا دنع | ةصاعحر كحلاةباوةرض دارك هلا ةمكر و فارق هسا لح رليجْن ذاعمنعةي وص راجل عافت : 1
 للا قا اره | هللاىذر سن نع وصنامثف ( سبب دللاإلةالصامأو ةصةصن.:ذوعملاوتارمتالث صالخالاو 1 ١

 رابداو - 0 31 أ ةثامزيدملا قالا كلا هننالا هلاالةالصن ادعبلو قب وتاسرمتعصالدالاو ةىمةخحتاغلا ةعكرلك فرق هلع ل

 0 ١ ءاحاذا اوةرصامكلا ةكتافب ةعك رلك فره هنءهللاىض رم نيذاعمن ءدب 200 رأهمونةالصو# و5 ه ِك

 | ةالصامأو

 ا ةرم رقع نت يطال طلو اذا ةسمياتكلاةافنأ أرقن هنعهللاىذرسنأ !نعهن درا مكرخ ا

 ب .او:ىمةختاغلاىلوالا فأر ةءامهنعهللاىطر سامعنب !نعوب وص ناتعك درصعلاو رهظلا نيبام «لةالصو

 ذو ءأل قو : ص صالخالاوة رم: كالا ةيناثلا فو ةرمنب رسشعوا سجن قاغلا برذ و عأ لقوة ىب» ركل

 باذآ نءهوؤ رم نيس م.ظعلا ىلعلا هلله ,الاةوةالولوحالتالصل ادعب لوي وةرمؤب ريشعوا تش سانلابرب | 1

 : م تافسب وهطوفوكلا او ماعنالا ةروسب تاعكر عسب راي هتلياو عملا مول لفثلاةعمجلا 5

 هسه نيعمس ةالصأ ادع , هللارفغتسا و ةصمنيسجرو ك- ١ ل طع اناو :سه ني سجهنلارممت

 | دودو سيف رده

 (جرابساا بروج 7261

 (لبالافلاءام) ١

 نيد .الالوسرإ ن< ١
 وهى: عةرقبل ارخ

03 7 . 5 
 هع را نس م حدد | هلل

 رشعةءارقو سمةنا ةةامأإ .



 رشع ةعا ارقو سمتانآ

 لوأ نم ع رآوأت انآ

 ىسركملاةبا اوةرقنلا
 اهعثا اوتواهدعب ند و

 تحسد ةءارقو طوع

 راهتلاو لالا فلا ةبامإ)
 رافغتسالادمس (اعيج

 الا هلاال ىبرتن ًاموللا

 ليف اناء

 كدعوو كده ىلعانأ و

 كب ذوعأ تعطتساام

 يب ذيءولأو ىلع ةمعتب
 رفغال هناف ىلرفغاف

 متن الا نونذلا

 انقومراهلانماهلاق
 لهأ نمووذتاذ امم

 نم اهلاق نموةنحلا

 اهب نوم وهو لالا
 له نمو-موذ تا

 لاقزنم .س خ ةنجلا
 ريك ًاهلباو هنياالا هلال

 هدسدو هّنباالا هللال
 هللاالا هلال هلك د رشال

 الا هلاالدجلا هلو الملا هل

 الو لوحال هددحو هللا

 قوأ موب ةئااالا 5 هود

 ىتام م 8م روش وأ هلل

 كل فواآ آمولا كلذ

 رهشلاك لذى وأ ةل.الا

 اعد س
 5 سو ةبءأع هيا ىلد

 هللا ىنن الاف تالس

 تاملك 3 ؟تأدد

2 

 | عملا 131 قي نما هنأ مالسل زااتلا :ةفينأ نم ء (ىورو هعجلا ]لكلا اوتاخدلاو ةرصمسلا

 |ذخأيو هردب نيب يسار ون فرح لكن ىلإ ادع كلما مد ىذلا رايت ةمناثنافو رسةنكرلوأ فأر يفتك

 نأ بدهسو اًقفامم تاك همق كش ع نموال هت لهأ ن .مني عبس مفشد ورانا نمقءارب#بتكسو هنيجبه هناك

 دحأ اوه لقد ني سجنوةحافلان ,ممةدحاو لك ىف أ ارقي تاعكرعب رأع ماج !لحخداذا ةعبلا مول ىلصت

 هدلو و هلامو < سفن ىقىلا- عل ؟هنبإ !هانمسمالعإ !هذه ىلص ع نملاق مالسلاو ءالصل ا«لعىنلا ن ءثيدح كلذ فذ

 ىلصن مربكا قواهتلياوةعمدللا مول ىف مالسلاوةالصلا هيلع ىنلا ىلعةالصلاريثكست بق وهبرخ اوه' .ملدو

 ىلعل دمهلل ااءاوذلاةكيلع ةالصل افدكهلل' لوخرابلمقةنَم :امتونذ 4هللار فخ سم نيناسع ةعبجلا مول ىلع

 د ا ندس لآ !ىلعو دان ديس ىلع لص مهلا ياش ضعبلاقو بودل 1ىلءوىالاىنلاءالوسرو كلديعد#

 ارامنو ا الما هذه لغتشين ل داعل !ىلعف ها مريغدد عل !ةريثكو طاغلالا هل لقا افشل مولعم لك ددعب

 نازل اعل ةالسلاءاو موف و اةعملا هل ]فهكتلاةروسأ ارشننأ (بضتسم وز لل ”اضغل اةرثك اهملام 31

 كلمعا ًانوعبس<.لع ىلصو ىرخالا ةعجلا ىلا هيونذ4# ىلا عت هللا غغ عملا مول وأ ةعجلا د !فوكلاةر وسأر#
 | كيس ١ دك لسنا (بعس و)لاجدلا ةنتفو ماذاو صربلاو بنل ات اذوعادلان مقوعو و

 تاوه لقةنا اور فوة 11 , رمثعر ادق مةر وسو باتكسلاةدعاف# عكر لك ى أرغب تاعك م رآ ىهوةعنب أ مول

 ربك ًاهتلاودقلاالا هلاالو هتلد اوهنلاناع-لوقد مئاقوهوةعكرلوأ ف :ءار مل دنع كاد

 هسأرهفرم ارم ءاهلوق دعس مارش ءاهل وقم .ذهسأر مر ارشعاهاوةبفوححر مه 5 م ةرمدمات ست

 موق مارش ام 00 ا وندسا ارعذر مار هثعاهلوةيف 00 ارشعاهل و ةمف

 نممالسلاو جالسا اد اد دال او لكتحأ قاوه لقونةذوهلاو نافل نيش ماك نأ

 ٌىديمايد جاب ىئغانم ال اة صني عشة علا ةالصدعب لود نأ (بغ-و) عاومس ءسالا إذ طوح اهأرق

 ةالمصام اور ادبأرق 22 : متالذلاقن هلاق ”لاونن كل ضغب و كمارحن ءكلالح ىننغأ دودو انإمحرايدبعمأ

 هش ضصالع الاو ٌةسصةداغل اةع 11 فأر 2 : «ذع هلل 'ىذر لدحنء ذاعم نع“ هنو ضف تندلا هليل

 اهيأالقو ةصة_كاذإاةءهححصرلك ىفأر د هنعهلل| طررب ره ىلأ نعي 0 رأهمول 5 ةالصو تار

 ىئاذك عسباسالاز مىلايللاو مانالاةالصاذ كهو :ض در لات | ةالصا ا دعدأ دارش رماس التت و رفاكدلا

 ىلا .1ف رشف لذ اونلاتاواصا !لد اضف ىف ةدراولاةصفصلاث دداحالا باي ءامحالا

 نيذساازركشد 0 اهتافاهتعار ةةيفيكواهمانأ اوروهشلا

 نسل (كوال) تاواضهيفوةريثك لث و (مرحلا ارهشلوالا) روهشلان مر ا دس كلذو

 تاصرشتىسركلاةب أو هيصة عافلاةءعكر لك ف ارقي تاعك ر رمش ع ىل صد ةنغ !ىذ ن موإ اخ وأمر

 لوح , ووعدب ع تانمؤملاو ن.:هومللو ,ةيدلاولو «سفملا ىلا عتهللا ارذختسل وهب دي مذرب مت ا حرم ثع صالخالاو

 ىد وقع ىلع كن ردك مقلع تاحوهسن: موهتدسنو «ضرب مو هنع ىذد .مامةنسل اءذهىف ل عنمتامعام مهلا

 اجر عل ةدالو 0 باوثلا<«ءلعىت دعووهاضرت لعنمتاعامور وفغاب كر غغاقهنم ل 03 لرهغتس أ ىلا

 ١ وابثاطدشل !لوقب وهل علمقشو ىلاعت هللا نيبو هندي بوث ذإا نم<:مناك امهلهللا ارذعةماهأ اةنذ

 01 غرف ذاع نام اه-مفر قبو نيةعكر ىلصن مرح ان ءموللوأ ف( ار الا تعاحلا ةئسلاائيعل

 كتفكتماو اهرش نم كيذوعا ًاواهري#خ نم الأس افةديدح ةنسه دهو م د5 ىبرتتن مهلا الوعي وهندب عفر

 نمةمهعلا اههفكلأسأ ةديذع هن لتقو هارادا اىدبالاتنأ مهألا مارك الاولال+لا اذاءاهلغشو انوه

 00 الإ لالا اذا كما ىثب : رق اعل ىتشالاو اوءو سلا درامألا سفنلا هذه ىلءتوعااوتاطثاا

 ف(ةنل ملي ا) روم عج فرعسلاهقزر وهناض هراهقفو و<سفن ىلعهناع و ناطرشلا هنعبذي اكن ههيهللا لكو

 : هادو اوهنلا نام ةالصلادعب لوقت واثالث صالحالا اوةصةخاغلاةعكر لكف ارقد ةعكرةئافءار واع هل /



 هس اوكا عع

 ىلع ىلديوهض ةناممللارمعسي 5 مدس هدوم 1 هدوةصةئامهتلارفغتس وةرمةسصن.:ذوغملاوةرمصالالاوّنارم م ..بهدوصم ىفةعافلا رش وأ

 هلل ١ ىدر دوعسمن اةنأو رفو +« فنءهللا ىذر ىلءنعاذهىور: صن ءبسهللار هغّدسن وة م نيعبسهخ آى ا

 قاما رانلاو لملا : 1 ور وهن ا ىنأرقي ناتعكو هنعأ 1 1

 ا يا ل ل ا
 ند ن2 1 ةنسس نيسون نما ذانب رق تا غسلاق هتنس .رئاس لهلبا عسو ءار و شاع مول هلهأ ىلع مسو :رملسو هماع هللا ىلص رح. ىف ىو وإعلان تلات هنا ىسو جاع نعول غل لراس ا

 حاف اهعبتب ةاجنو | «بن ع كلتش /كلسم هبفلصكماروشاع موب فك |نملاةريثك نى عمن عةنسهيفلاحتك الاوةعسالاو ل
 00 0000 ناو باذعلا امهنعهللا ف فخر وئالاعد مثةرمةئام ص المخالا وىدركلاةنآذ ارق نمو ةنسلااثالد نملباقىلا

 ةليللوأ (كوالا) تدرودقتاواص«يفو لئاضف4و (بحر رهشةتسلانمىفاثلا) < نيكرشماناك اناوضروكنمةرفغمو
 اذهدىو راثالث صالخالاو:صنو رفاكل اياد ىلذو :صباتكسلا ةتافةعكر لكىف ار قب تاعكر رمش عىل تن
 ىلايلل ماع ل_وهلعهنلا ىل_صدنلالوسر لاق لاق هنعّشلا ىذر رع نعو هنعهللا ىذر ىسراغل ناس نع

 هلناىذر كالامزت سن نعو ىتكالاديعةلم لو رطفلا هإكو تامعش نمفصنلاةلملو بحر نمةلمللوأةعب رأ ا

 هتيب لخداذاو .سط
 كلأس أ ىنامهللا لعيلف
 حير ارجو لب وملاريخ

 كاف معشو بح « مهلا لاق ب ماب و انج وللا مسأب أ( ناضمو انغلب و نابعشو بج فانل راب مهللا لاق بج ر لحد اذا و هيلعهنلا ىلصهننا لوسر تاك لاقهنع
 ةعجلا هل ]لو أى لص ممبِج رن م سيم لوأس يلا مول موصب ةرسشعامن ىو بئاغرلاةالسص (ةيناثلا)
 تامل هانلزنأاناوةيصةهاغلا ةعكر لكى ارقي ةيلستب نيتعكر لك ةعكرةرشعىنث اةّمعلاوءاشعلا نيد
 ِل ]وهب ودع مس وهل اىلع وىالاىنل ادم ىلعىل_ص وألا ةالصل ادعبل وقد وة م ةرمش ع نأ اضالدتالاو

 تنأكنا ملعتاعزواحتو م-راورفغابرلوق. وهسأر عفرب مةصنيعبسح و رلاو ةكئالم ابر سودقحوبب-
 هدوحسىف هتجاىلاعتللا لأ س مهرخ !ىلا سودق حوبساضي أل وقد وىرخأ ةدم رصش م مرك الازعالا

 ىلع سيل مانلكوت اني ر
 ىلل_تداذاو د هلهأ
 مازكك هدد لحرا
 هماعط دعو هلو د دنع

 تيبمال ناطيشلا لاق | ىفئري تاوكر عسب رثرصعلاو رهظ انين صن بجر نمةعج لوأ ىف (ةثلاثلا) ىلاعتهنلاءا نا ىضقت اهئاف
 لح داذافءاشسعالو 2 الول واللا 1ساذافائاسعت َنيتدوعملاو صالختإلاو يدرب هاذا صم عسوة رمدتافلاة عكر لك

 : يل ذيرذ (ةعبارلا)تاصرشعةب وتل اهلأسي وهللارفغتسو ةرهنب رسش واسع لاعت اريك ميظعل ا ىلعل اهلئابالا ةوق

 متكردأ تاطيشلالاق أ فرز قاعتيقا هس ةدلصلا مخ رذادافاربشع ضالخخالاوةمتخافلاةعكر لكفارتية عكر ةناعا ١
 هتلارك ذيهلاذاو تيبملا لأ نب .ةعلاو عباسلاة لل ىهو جارعملاةالص(ةسماها) صالختالاو :تاغلاب ةعكر نب سجس غصأ مولاىفو ةرم
 لاق هماعط دنع لأ م ةئامربك ؟هتلاودتلاالا هلاالوهنلدجلاو هللا ناصسلوةب ءصالخخالاوةحتافلاب ةعكو :رشءاتنث ا تح رم
 تببملامكردأ ناطيشل | ىىم حي وهاشام<سفنلوعدب م: ةئاممالسلاوةالصلاهياعىبنلا ىلع ىلهد وةئامىلاعت هللارفغتسو

 ى قى س دمءاشعلاو
 لسألا مج ناك اذا

 نتاف كن اءدص اوفكف

 ةباورف هنم مول لوأ (ىلوالا) تاوأص < فتدرو دو لئاضف هلو« ( نابعشر هش ة مس اروهدلا نم ثااثلا)*

 ةبكالا هللادهشو تاصرسشءىهركسلاه باو: ص ةحتافلاامهنمةدساو لكفؤرةيتاتعكر هنعهللا ىذرسنأ

 «بلعمسوو اين دلا ءراكمهاةوورمشب بلق ىلعرطالو تعمم نذ الوت أر زيعالامةنحلا ىف ىلا عت هللا ءاطعً اذن
 رشلنت نيطاعتلا امهنعدشاىذر سابعزب !نءدهامةب او رفةعكرةئامهغصت هليا (ةيناثلا) ريك الاعزفلا نمنمؤدوهقزر
 ةعامهذاذاف ذانيح لأ ميتا ىذر سنأةباو ريفوةملستب نيةعكر لكتاصرسشعصال.الاو :ىةحتافل ااهنمةعكر لكف رب
 0 نوعي وريطا الص ةالصلاءذه نوهس ف لسلاو ةرمةئامصالخالاوةمةكافلا ةعكر لكفأرقيتاعكر
 7007 | | (|| فارقيهفاطتااولسغلادعب تاعكرعب رأعقسالا نب ةلث او نءسواطةباو ريفو عاما مل هيا رواهف

 00 3 2. [|| تاعكر عبر أ منير شعلاو عسباسلا لل( هثلاشلا)ةرمنبر مشوا سمت صالخالاو ةرمةحضافلا ةعكر لك
 8 7 0 مالسسا ادعت دب ودحأ هللاوه لق ةم نرش عوا بجو: ضرالا تازلز اذاو ةحئافلا ةعكر لكف أرق

 0 و

 كلءانارجو هنبا مسا

 نآولو هنبا مسا رك ذاو

 5 أيش هيلع ضرعت

 ناضمررهشةتسلار وهشلا نمعس ارلا ]) ةمةئام مياغعلا ىلعلاهتلايالا ةوقالولو-اللوةيو:سةئامىنلا
 ناضمرلالهلهتسا اذا ملسو هيل عهلل ا ىل صول ل او -رتاك لاق «_فعهتلا ينذر سن: أن عىو راماهنملئاضف هلو



 يآ اذإ موس اودع

 ارق

 وأ سط رهلعتءاذ

 هءو ضو اكرر

 ىلا فايت ع هالحال

 ةفصب هضفتمق هشارف 0

 د ع

 متارمثالل هيون
 ير هاي ليل

 كبوىنح تءضو
 تكسمأناهعف أ

 اهجرافاهلرغذاق ىسغت

 اهتاسرأناو صم 2

 هيظذع اع اهلظفحاف
 ع نيلاصلا كدابع

 3 او صم
 دسودب 0

 اهعضاىأ دهنع

 لقُتو ىاهركفو

 فىن-اعجاو ىنازيسم
 نسم د ىلعالاىذتلا

 كب اذعىنةبروهالا
 صمر كداب «ثغبت مون
 تيس دتار تالت

 ىرفغاف بر كممساي
 تعضو كسب !ىنذ

 صم كرفغاف ىنح
 بيلا ك#مسايرهللا
 س تدد م خامحأو

 نيد ةالثواث الث هللا ناك

 نيثالث و انالث هتيدجلاو

 اعد را ًاريكحأ هللو

 ةن!باويأت قف ناضمررهسث لل تسااذا هنأاهنمو آرقلا والو مام صلاوةالعلا ىلع نوعا و ماقسالا عاددو

 ةعجلا هل لثناك اذاوراثلان مءاقتعراطفالكدن ءىلاعت هلل نا اهتمونيط ايشل اتا هل سو نارينل باول ث ةلعو

 ىلا اروع لوأ- نمقتعأ نم لكددعب مولا كلذ فق دعأ هنممول رخ ناك اذاو مهف' ذأ قدعأ ةعمجلا مون و

 هلظنح عوامتلا فكلانحتناناةروسناضمررهشنم تل للو أ ىف ق ن ء(ىوالا تاواصهبف تدروددو هر 8

 رع تاءكر عب رأ ىلسي«-ولوأ فو ه:ءهنلاىذردو ءسمنن اهاو ناذكت وعل اهلنا نموم املا 8ال3 ىلاعتميا

1 

 : كيمعسس ىبأةد :اورىفو ةصىسركلا هنا ةالدل دعب أ ارعب وتارمنيبج ىد هركسلاهب .اوةرم ةعافلا ةعكر لك

 ًرقيو سب كل نقفاناوة اغلا ةعكر لك قي يت هكر ةلءللوأ قام معهللا ىطرةرن رهيلأو ىردخلا

 0 قرةب لالا فوح ىف ناتءعكررشاعلا هإ اى( ةيناثلا) تا رسش حى ١ ىلع ىلصت .وتامرسشعةلزن أ اناةروس

 5 ارقي وتارم سجن ةدحاو لكيت ذوعم او ضالخالاوتارم عسبس ىسر كاهن , أو سه+ كاغلاةءكر لك

 هني ا اقازع تاعكرع رارشاعلا موملافواذد اىنلا ىلعىب دوتا سمض مجسمب ب جنز ىلا نآ مآ لا

 ةعكر لك فتاعكرع-ب رآهغدن هل اف( ةثااثلا) تا صرستءضالعنالاونو رفاكل اهي الق اا
  ةرمىسركلا هب او:صةختافلا ةعكر لكف ةعكرةرشع و فحم ىلو تاس شع ضالتثالاو ةصدعاغلا

 ١  لكف ناتعكر هنمنيرشعلا هي( [ضايضرتس وح هركلاةبأ !ءالدل!دعبأ ارةبوتامتالث هانلز :ااناو

 5 تارم ود ىنالا ىلع ىلءي ود اضّيالث ىسر كلانا ١ ةالصل 2 د ارقد 0 ةروسوةصةافلاةعكر

 نو رفاكسلا اهيأان لقو ىسركلاةباو<-_كافلاةعكر ,لكف نات هكر ناض مر نمىأ هسنمنب ءرشعلا موملافو
 هل ا تاع شع ل! ىلءىلهروتا مرش ءصالالاةالدلادغب رب ١ و ةصمدس صالخالاو
 لكفأرةب نيتعكر ردقلاهإ لاف ىلصنملاق هنألسو هيل مننا ىل ىلا نعام معهن ىذر سابعنب!نءردقلا
 موقنالف ةص يغب هما بول ًاوهللار ةةعسفا ل وقبل ساذافت 1 م-بس ضالعالاو :سمباتكملاةعاغب ةعكر

 روصقلا كنوتدب وراضمالا هنو سرغب نانلسا ىلا ةك_ئالمىلاعت هللاث عبد د وهيوبالو هلهللارغغن ىتح هماقم نم

 لقى لاعت هنن اهجير ثيل ولأ مامالا (لاقو) ءامحالا ىفاذك هلكت ذ ىرب و ل ور و

 مدار ا لك :ءارغلا و را ااهرثك ًاوناتعكرردقلاهإ ١ !ةالص

 دح ًاهللاوه لقوة: ضان اْزذ :اايناةعافأا

 0 اهردت ةلالج نعل نياماهثالس ل ضف كيو رثك ًاوأ لف أو هثام نمدارأ ام متن ى> موي وماستلادعب

 ه2 هاركريغنمةزثاجةءامحلاب غوطتلاةالصو#ىسهتناهمايقةإ طف نم مال لاو ةالصل !هيلعوسرلا هي رمخأ

 هريستو ةباقتلا حرش لاقءاساعلا نمريثك كلذ حرص ضئارغلا فاك ةماقالاو ناذالاوهو عادنريغب اوأ سول
 نالئالذو و نابعشنمفضنلا ةليلو بئاغرلاو ردقلاو < اًعلط ءلفاوذلا ىف مامالابءادّتقالا هركءال طيحملاىفو
 نيذعلا ل اززعم مناف ني ءاطلا نم مهل قاذمالنمل ]وةىلا تغتلت الف س> هللا دنع .وهفاذ_سحنونمؤ ماوا را

 ثيدسحلاقوردقلاةروسفناببلا حورفاذكتاقوالا ها ضفو تاعاطلاة:وال-و ةاحانملا وذنوفرعنال

  نينآ ام ادروود ريغمهذ رع الىبابق ت2 املو أ ىلاعتهنلان عود , اكس مال نبل اوةالدل !هلعلاقىسدّعل ١

 لكفةعكرت ةرشع ولت :اناضمر نمنيالثلاةلرلىف(ةسداسلا) لاعملا فاذكنيدرقملا عيجست نم ىلاب أ انيينذاا

 دعب ىلصي وهرمني رسشعواسجدحأ هللاوه لقواض» اهانلزن أاناوتاصرسشعىمركلاهداو ةضاسابل ةعكر

 تانالصهيفو (لا مة اروهذلانم 01 10 سني سخولا بلدو ةيلدقلا لس تلا ىلع مالسلا

 ٠ ردع هعوكر قلوةبوت امري ءصالاخالاو ةرمةحتا فلاةعكر لكو تاعكر رم عر امم !هلمل ف(كوالا )

 لوقبودصس مةممها اىلاعتهللارفغتس ةالضلان 10 ”[ىلاهتدجل اودهللا نانيشمسروللا

نقانىحان5ر < "متو واتندلا نجران ايووريكتلاو
ىوصلبقتو ىف ونذىلرفغا مارك الاولالجلا اذانمو

 . 

 كب ررسا عسوةرمة حافل اهعكر لوأ !فتاغكر عبر راهيالصدعبديعلا موب ( ضار حلاو قالدو

 ةعبارلافو:ص يا اوضة اغل اهثلاثل !ىفو:صاهاهذو سول ١ وةرةحافلاةسناثلاق ود وهرم ىلعالا

 ةعافلا



 ة:ضتقاا

 ويلا

 47+ داسإ .حصوو ح + 1 روس اك و

 انهي

 1 دار

 هج ين ا
5 

0 

 موب

 اذن

 / يحيدجلا لوشالا 44 , رشالءدحوهللاالاهلا الد عا اةالص لمة لو# وقد .ودثارم ةبس صالخنالاو ةرم هلم 4

 سدقالجلارداقل اهي !ىور وة ةامعب ا 7
 تاعكرناثلاّو ثىف ىلضن ملسو هيلعمتلا ىلسمتلالوسرلاةلاق هنعهللاىىذر سنأ آنعود>س ةماغلاىفهرمسأ]

 هتالص نم غرفاذاف: صنم رشعوا تدحأهللاوهىلةوة ص باتكرلا ةحتافةعكو لكى أر هن راد
 امقااىن ةعب ىذلاو لس و هيلعمللا ىل_هىنلا لاق لص نين .لسو هيلعهتلا ىلصىنلا ىله ىل و ص نيعببس ميس

 ىذلاو اهءاودوامندلاها ارآو هناس !اههقطناو هياقىفةمك_لا عسا د هلدللاعسبت الا ةالصل اه ذه ىلدن دبع نم

 ادمهٌتتامتامناو هلهللارغغن ىتحةرصمرخ ا نمهسأر ةريال 0 قحلاب شوي

 ناكن راو هدام عضو م ىلا باهذأاو ريل اهبلع نا لالا فسل اف :ال.ل هذه ىل هي دبع نمامو 4 اروقشل 7 ١
 هاطعأالاةالصلا هزه ىلصد دم نما قحاب ن* ءد ىذلاو هتحاح هللا ىضقةداح اذ تاكتاو هنيد هلا ىضقانو د«

 ىبك ارلاريسس هنا ىف نيت اسنلاق هللا لوسر أنة ف ةرلاامو إ.قةنحلافة4فر فرح ل كب ىلاعت هللا

 هك :راو لمح لا فلاقاهعطقب الكتسةئاماه رام !نم ه ةرحم لط !ٍ

 ةئامهفرع هل ف (كوالا) تان الصهيفوةخ اىذرهش(ةتسلار ووشلا نم سداسلا) راملا هم: فرت ىذلا

 ةعكر لك ف ارقب تاتعكرةف ةرعمول ف عينك انالثصالحالاو ةرصدخاغلاةعكرلكى ارب ةسعكرأإ

 َت اخ او وخلا هةعامجلا ميا جمب ه

 صالخالاوت ام الث نور فاك-ا !اهيبأايلقو نيماو ممبرلا نعنرلا هللا ممسب ةرملك فتات االث ةكافلا

 نابسالاد لقا اونلاتاوا هل !ىفةدراولا ةح صل !ثدداحالا ناب

 0 (تبق اولا, قاعتنالتالصلا كتوم .راعلا
 ةالصو هجو رخو لزنملالودةالدوءوضولا ىتعكر ودها ة.حوءاقستسالاو فو سكلاو ةزانإلا ةالصك

 ةالصصو ماذا كنزا لوك اوملاةالطونيدااولارب ةالصو ةقاغلا لو رت هالصو ة-اخلا ا ةالصو هراخكسالا

 ءاضقل ةالصو بسلا ءالصو رسل اديرمةالصوراطلا لوزت دنعةالسو سارضالا عمجو ةالصولوبلاةراغك ٍ :

 فوسكلاو ةزانملاةالصى هو هعفلامتك ىف هر وهش هاه مةسجت نورمث عى هونيالاءاضقاةالصو تئاوغلا

 امءودولاىعكر ام مىون.الوءوضولا دعب ناتعكر ةسداسل اوةراضتسالا ةالصو , دصتملا ةيضوءاةسنسالاو :

 نمهللان ءابك احلا هنأ مالسلاوةالصلا هيلعى لا نءىو رهنس ىدو عو املا ىو ؛ليدصسملا ة ةيح وطي

 نموةمتحناغلاامهاوأ قارب ث يدم ا اسد قف نيتعكر ل هن لواضوت نمو فاغجد_ةفأشوتي موثدحا

 نمو ءاسنلاةر وس نمو ةىمةحتاغلاةبناثلا فو نيلماعلازسأ عنو فوة ىلا ةش انواع فاذا ني ذلاو تاربتلا ١ ١

 طسابانىلرغغاةرفغملا عساوايل وب و دصس ديالا هحراروغخهط اذ هقلارغخ سس متسفن لش وأول

 دعبلوقب ورمست امامهفأر قب نامعكر ىهولزنملالوخ دقالس(ةدناسلا) ءاشاع ومع نخر اةجتلال ا
 ميدرلا نحل هللا مح ,لوخدلاةلاسف لوةبروةوقالوىن«لودنريغب ىنةز روى اواو ىتةلحن ىذلا هدم ا اللا
 رج ا|[أسأ فامهالالوقي ع اريصناناطلسكندان ءىل لعجاو قدص جر خخ نحت وخأو قدص ل خخ دمىناشدابر
 ىلع سم انلكو هللا ىلعوانم رانح وضل مسارانل .و هللا مساب رخل اريحخو لخدملا ىأ ماللاو ميا تشب حليو
 ةالص (ةنماثلا) دوادوب ًااوراذكح ورانا ىفاذكو تا منال مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلعىلسد وهلدأ

 لوقتو ةالسلادعيدصسو تار عبس صالعشالاو نا سمناسمت ةتاغلا ةعكر لك قتاثعكرئ هوةجاخلا

 تاركس ىوذيالةالصل هذه ىلص نملاق تاره ميس نيثراولاريد تن ًاوادرف فرذنالبرميحراب روغابزت زعاب

 ءداوا لاق هنا ام. معهتلا ىذر ني سلس ا نب ىلءنعةدو رم تاعك رعب رأى هوةفاغلالو 2دااط مسالا ا) توما

 لك عماسايىوكسش لكعضوماي: ةالصلادعب اولوق مثاعب رأاواصو اًوضوتف ةقاف كب تازنوأ ةيلب متتباصأ اذائئاب

 نمماعد'لو د ميهارب |للحلاو دمت ىنطصملاو ىموم ىحنايوة ماب نمهاشامفشاك ارو ةمفحخ لكااملاءاو ىو
 ثتنآالا هيفوهامغثكل دعالىذلاريتفلا قد درغلابب رغلاءاعدهتامستلقو هنوق تفعضو هتقافتدتشا

 الاءالب هياصأ لح راهي عديالْز بحل ا نم ىلعلاق زيملاظلا نمتنكى فا كناصستا ؟الا هلاال نا

 تاد م خ نيثالثو

 9-2-2 ا

 امه ثفني مث هيفكا
 دحأ هاوهر رقيق
 قلفلابريذوعأ ل دو
 سال بر ذوعأ لقو

 عاطتساامامب سقم
 امهم ادب هداج نم

 اموههجوو هسسأر ىلع
 لعغي هدسجنم لبقأ
 خ تارمّتال:كلذ

 ةنآ ارقيو هع

 صم س خ ىمركلا
 انمغطأ ىزإاهّنل دجلا

 اناوآو انافكواناقسو
 الو هل فاكال نع ف

 سات م ىوؤوم
 ىافك ىذلا هتيد جلا

 ىمعطأو اواو

 ىلءنمىذااو ىناَمسو
 ىاطع ىذلاوال ضفاف

 لك ىلع هتيدجلا لزحاف

 ئثلكبر مسهللا لا
 ّئث لك هلاو هكملمو
 د رانلانمكذ وعأ

 قم بحجج نم َت

 تاوعسلابرمهالاوع
 بيغلا ماع ضرالاو
 لكبرتن أ ةداهشلاو

 الاولاالناده_ثأ ئث
 كب رمشال لدحو تن
 ادجتنأ تدها او كل

 كثال وس رو ولدع

 توده د ةكئالملاو

 ناطيشلا نمل ذوعأ
 نأ كبذوعأو هكرشو



 ةعكر لك فأر ةبءاشع!او برغملا نب بسجل هل لامومل د تاةعكر ىد حونيدلاولاربةالص(ةريثاعلا) هنعهنلا رف
 ةرمشعء سجى لاعتهللار فغس العلا ن معرف 'ذاواسج ا سجن زيت ذوعملا اوتار سو ىهر كك ءاودرمةعافلا

 نعهنع هللا ىذرةرب رهو لاق هن ,وبالا مجاوت لوح ورم ةريشعس + مالسلاو ةالصل هيلع ىنلا ىلءىلهدو : سه

 ةالص(ةرشعةيداحلا) اهدرب تأ آو لع هرالاو ووة>ىدأ دقفاهالصن ه«لاقهنأمالسااو ةالصلا<«يلعىنلا

 ىبركلا ةيآو ةحافلا ةعكر لك أر قب رصعلاو روظلانيبع_ءليا مولايلصب ةعكر ةرم ءامند اىهو ناوتلا

 ىلعمدن وبان هئلاهحىفهبالصلرب ردم 1 أو أدم ءا 5 أمال سل او ةالصا اهملع لاق : ص مص نيد ذ دعم اوصال_الاو

 (يراذغلاىو رو )مايجالاى اذكن اند بجمب ”يةفص تلعع -وةماسقلا مول ىلاعتهللا هيساحالا هل سيلفا وكرت

 دقراذا مالسلاو ةزامل ا هيلعلا6 هن اامهتعمشا|ىضر وس ًاورعئان اق اوىذمرتلاو دوادوبأ راسو

 ةباورفوىرك ذاذالصا امقآولالبوز ءىلاعتهللا نافاهر 5 ذاذاياصملف اهنعءلفغو أ ةالصلا نع مدحأ

 ةرافك الاهرك ذاذااهلهمافةالص ىسن نملاقهنا مال سلاوةالعل ا هيا عىل ا نعهنعهتلا ىذر سن أن عىرخأ
 نيب لوقي مالسلاوةالصلا هيلءىنلان ءهنعدللا ىذر رباج ا ا م ا رو

 ىرخأ ةءاو رو ةالصلا كلر ناعالاو رفكلل !نيب ىذمرثلاذنعو هلظفلاذهةالصلا كرت كرشاا نيب ولحرلا

 لاقلاق هنعهللا ىذرةديرب نعئاسنلاوىذمرتلا (جرخأو) ةالصلا كلرترفكلاا نيب ودل نيدو ادى نالودل

 قكاسنلاو ىراضلا (جرخأو) رفكدةفاهكرت نةةالصلا مينو اننسىذلاذهعل ! لو هباعهللا ىلس هللا لوسر

 مال او ةالصلا<يلعىنل!نافرصعل اةالصبا اوركيلاقف ميخىذ مول ةو زغف:دب رب عمانكلاق حاملا ىلأ نع
 نالاقهنعهللاىذردوءسءنبانءقاسلاوىذمرتلا (جرخأو) هلع طيح روفرصعل الد 10 لاق

 كانتا ءائاي لب 1! نسبهذ يستناوا دس عبرأ رآنعفد ود:1نا موب لس ءوهملعهللا ىلصدتلا ل ]وس راواغشنيكرمش 31

 ملاعملا ىناذك ءاشعلا ىل_صف ماقأ مب رغما ىلسذ ماقأ مث مصع ١ يصف ماقأ مث روظا اىل_هفماقأ مث نذافالالد ساق

 اورملاقهنأ مو هيلعمتلا ىلصهننالوسر نعهن-هللاىضر دبعمنن ةربسن ءدوادوبأو ىذمرتلا.(جرخأو )
 هيلعلاةلاق ىذمرثلان عىرخأة باور فواهماعدونر يضاف نيذدرمشع خاب اذا نينس عبس غلب اذا ةالصلاب ىدلا
 صاعلانبورعنءدوادنأةد اورفورسشءنن ااهماعمويرضاو عسب اةالصلاىدلااو اعمال كاوةالصلا

 مهو يبلع مهو رضاو عبس هاند امهوةالصلاب يدالوأ وخلال مالسااوةالعلا هيلع ىنلان ءهنعدللاىذر

 نعل مسملسو هملعهتلا ىل سهلا لوسرنادواد فأن عىرحأةباو رافو عجاضملا ف مهنيب اوقرفورمشعمانبأ

 هنعهللا ذر درب , رهىأ نع س»( حير | أو )دب رخل ىفاذك ةالصلابهو رش هلاسعش ىم هم ع فقرءاذالاقف كلذ

 اوس سفن ىلع فرت
 طا مسمىلاهرحأوأ

 تاووملارطاف مهلا
 تيغلا ملاع ضرالاو

 ئثلكب رةداهشلاو
 ن كن ذوعأ هكملمو

 نال تا رمو ى شتر

 لس داك كو
 مهأل اص سم بح

 تنآو سعت تقلخ
 اهامحب واهتاع الاهانوت

 اهلظذحاف اهتيمحأ نا

 اهل رةغاف اهتمأثاو

 ةيفاعلا كاد أمهللا

 ذوعأىفامهالا ساه

 م
 نمةماتلاك تامل
 هتيصانبذدخ ثنأامرعش

 نك جلا هام 51

 ال ملل مألاو مرغلا
 فلعالو كلدنحمز 2

 رجلا اذ عفنبالو لدعو
 كناعس ددحلا كنتم

 صم س د ْلدمح و

 هلاال ىذلا هللا رفغتسأ
 مويَقلا ىملاوذ الا

 ثالث هلا بونأو
 هللا الا هلال ت تارم

 تالملاهل هلك رساله لد و

 ىنلكىلءوهودجلاهلو
 الاةوةالو لو>الرنرو

 فيلتاو هنا نان دنا

 هنلاو هلا الا هلاالو هن
 وم بح ريكصأ

 2 ر(ت ارم فو) ريبكلا ١ ا قيل ىهسلاب تماوةنل اهو ذرصسف د 0

 ارقد وهسأر 0 ك-:الملابروانب ونار و

 نمموةيالهناهدس دج سفن ىذلاو ملانسودق حبس كاذكت ارم لون و ةدحاوةرم ىنركلاةباآ

 هلنوبتككإمفلأ اهبلاثعب و ءاده لا باوث هاطع اوةرعةئامو ةحةئام راو هاطعأوهلهتلارف 1 مده مأهم

 نأ تاماذاو را خل! لهن منيعبسفةمايقلا مون عفشا وءءاعدهللاباضساو ةبقرةئامقدعااغ* ايوتانسحلا

 ءاشعلاوب رغما نيبامهلصي ناجعكر ى هوتوملاتاركس اركسةالص (ةرشعةيناثلا) ةيناخران اتلاىفاذك ادمهش

 فك توملاتاركس هجاعهتلا ن روهمالَصلا ءزه للص نملاةتارخنالث صالمخالا و ةرمةحتاغل اةعكر لك ف ارقب

 ةرم ةحتافلا ىلوالا فأر قم و عضل اال _صدعب اهملص ناتعكر ئهولوبلاةراففك ةالص ( ةريشعةثلاثلا)

 اهبىوش ةالصل هذ هىلص نملاةنا رمع مس صال الاو د رمةخافلاةناثلافوتارمء_سرثوكلاةر وشو
 ننزتابعكرب يو سارسالا مدجو ةالس ( ةرشعةعباولا )لوبلا نم هيايثو هندي ناس ام تارغشيوببا ةراقك
 كني ذوعملاو صال الاو هلل ارصن ءاساذاو نو رئي ايظوت درمهعكإ رلكف فةحافلا ار قب .وءاشعلاو برغم ا

 و-هولو-ةبو س
 بر مهللا م_عطضم

 نيام اتلبواءلوقب و كب ناطيشلا لزخءاذصسف ةدصسلا مدآنب أر ةاذا لاق هنأ لسو هيلعمتلا ىلصىنلا نع

1 
0 

 ا

 1 * ةدحاو
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 عج و رذوبأ <! ىكتشا هنا هنعهللا ىضر رذ لأن عاذ_هىورب سارضالا عج و ئرالة مة رغ ةدسحاو
 لاق سارمضالا محواهدعب ركتشنالكنافتإ ل لك اهاصلام الل اهذه مال.تأاوةالصلا هلع هلعف س ارضالا

 نءعةماما ىلأ نءىو رقاتفكزول هورطملا ]وزن دنعةالص يا اهدعب تيكتش اا فاهتما ءفرذولأ

 ءاطعأ عوشدئو دو ممو عوكر :نسع نيةعكر كلذ: عىل فر املا ىأز ن ملا هنا سو هيلع هللا ىلسهنلا لو سر

 فلل تانسحرشعر اطملا كاذ نمىلاعت هننااهتننأ !هقرو لك و تا سر مشع ةراطق لكد ىلاعت هللا

 0 يت حجووران' تقو ىلص» وةراضتالاةالصغلبةىل:نآرغسلاباذآن هورغسا اذب رب نمةال د

 ىئسوذللامو ىلأىف نمىفاخاه كلما نهب رقتأ !ىامولل الون مم ُء دحأ هللاوه لقو باكل ةئافب نومق

 َة ةرمةحتافلاةعكر لكف رقيب رغملاةالص دعب نيدعكر رىلد نمتاىورتناوغلاءاضقا ةالص (ةريشع سما

 ءاضقن ةالص (ةرشعةعساتلا) ةم-نيعب رآةال_صهنعهّللاىضةدتاىمنالث صالخالاو ةمئمركسلا : هناو

 4لاقي بارعالانممالسسلاوةالصل ا هيلعىنل 'ىلال جر ىألاق هناامهنعهتناىذررعنبا نعىو رئدللا

 ةصةخاخا !لوالا ىف ارقاو تاعكز عسب رألص مالسلاوةالصلاهيلعلاةفاند ىلعءناهنل ال او راءلاقف سب وأ
 نمتغرفاذاف تاصرسشعنورفاكا ااهيأ ان لقو ةصةختا ذل اة بن اع اقوتاصرمةءقافل ان رذو أل قو

 ىزإادمكااد درفل اهيا تاكد الا د>اولادبالا ىد انالا هللا تاصس ل ةف ماس ادعت : دعته زيماوالا نيّتءكرلا

 ماهلأو ةرمةخئافلاىلوالا فأر تاونيب رخأنيتعكر لصف مة حداوالو ةبحامالبدرغنملادعريغبت اوعسلا عفر

 نمتغرفاذاف تاممال:صال الاوت ارمّالث تازلْزاذاو تام ثالثرصعل او تارمالثر ثاك-تلا
 لكفريستل نافري علك ف ريستلا كا أس ىف مولا تام عسمس كدو هم ىفل ةف ماسلا دعب دعما كلتالص
 ءارريكلا هلو نيلاعلاب رضرالا ب ر وتاوعسا !نردجلا هلل تامر شعار قا ودها مريس لوس كيا عري ع

 مونلادنعةالصلا (نورشعلا) كن.دىذةنىلاعتهتلا نافاهلسذ لاق 9 1 ارب زءلاوهو ضرالاوتاوهسأ ف

 ىو تارصرمشءصالخخالاو لا لو.سرلا ن مآ :مةئافلا ىوالا فأر قي هءدصطمز :ءاموماصن ناتعكر ىدو

 فل ةوسكو هللا ل هسىف رايد فلا هقفن ن مهلا ريح ناك اهال صنم مالسل نمالسلا حراك رت

 ءانحالا فاذكراع
 ىحغأ ةالعكداتعملادرولا اصل ةّئالالاوقأو :دراولا ةحمقلا ثدداحالا باب ل

 ( ءامرلا نماؤوخ هدر و نمأش كتب الهزاهريغو نارقلاةوالتودعسمتلاو
 ىر لاو و راد ام ملمعدن اكام لثمهل بتكر ةاسوأ دبعلا ض ماذا ملسو هيلعهللا ىلص هللالوسرلاق

 ىلص وهنا لوسر لاق لاق هنعهتلا ىضر باطخلا نب رهن تم سم (جزخأو) نسق ىعراعرتشالا هوما نع

 نمهأرفاغ اك 4تتكرواف امال صور عملا ةالصنيبامف أر ةف هم .ئش نعو أ هب زح نع مانن «مل_بوهيلعهللا

 لعفو ءاير سانلا لحالك هلا كر ىلاعت هللاهجر لمضفل نيد حدنلا ضعب فو لخفلانن د#لاقو لالا ١

 نع لزعنيفارارطضا قال ادبهد ارايتشا قا دمعت لنذ صالخالا صال الاو لرش سانلا لحال لمعلا
 نأ ةفاخاهك رن مىلاعت هللا ةدابعىلءمزعنمنأ همالك ىنعم * نينه نم قول .ةمندنلا قلاحلاةمدخل
 دقف سانلاها رب تأ لحال ينمو بلع س انذلاعالطا ريض, للاعتقال تاكو هنالءا سمو ب «رلع سانلا علاه

 صنملا ناك اذا ىهو ءاب ز سانا !ل_> الاهم معا | رت نوكيالدإ "سم همالكن «ىن”ةس وةعاطلا ف كرشأ
 ىفاك ة ةهجرو هباعقفش لأ رذوك المهلحال كلرمااثاف٠ هوباتغاو هوذ سانل اةريضحت ةغاطلا لعف ىتم هنأ لعي

 ١ دع-هتلاو ى ماا ةالصكدر واذن وكم دق ل+ رلان أن اطمشلا دياكم نمش رطااحرشف(لاقو) بير ةلاوخأ

 هتموادمذا ه٠ طلغاذ هواي رلا نمافو تهكر ثف نولعفيال موقف عقيف ةروثأملا ةيعدالاوثآر ةلا ةوالتو
 كلر: صال_الا لالورضاللو مالو راد 1 ةءاالب هماقىف ءايرلاو طانعوتوق صالالا لبلد ةقياسلا

 | ةعمجلا مووىفنابلا اذهل بقاهثع م دق د مدستل ا ةالاص (ةرسشعةعباسا )عج رب , ىت- هلامر هإ »أى ةفيلخ

 ضرال ير اوهسلا

 قافاون لكبروانير

 لسنالاو ةارودلا
 نمكييذوعاتاقرغ او

 دن |تن أ ئتلكرش
 لوالاتنأ مهلل ا هتيصاشن

 تاو ثابت سلف
 سيلفرخ الا
 نطايلاتنأو ئدكةوذ

0 

 نماننغاو نادلا دع

 مءاب ص ص م*عمرقفلا

 تاام_هالا س هللا

 ئىَش م دعب

 ئث كتودسلف

 تخذوفوكلاىهحو

 تألاوكبلاىرمأ
 ةيهروةبغركيلاىرهط
 احنمالو المال كلا

 تنمآكملاالاك ذم

 تازئآ ىذلا كناتك

 تاسرأ ىذلا كلبي و
 ماكتنام .رخ !نهلعجل و

 اهيئايلفأرةبلو ع هب
 منيل ط نورئذاكلا

 بخ ستدا#ءاج ىلع

 لص تاكو صم سم
 1 رهن مسو «يلعهللا

 دقرب نأ لبقتاعسملا

 ةنآ نوبفنالودقيو

 بد فلا ن مريد

 رشحاودب ر1!نهو س

 نءاْغَتلاو ءلاوفصااو

 ىتدو سوءىلعءالاو

 اوودخال كلرتيدتو عابد لن اهداتعم ىلءدي زبالنأ هيلع رعت هضرغل ليصتتو ناطشالهّةفاو هيل الل مسفلا
4 1 



 را تو ةروسلا ملأ رمد

 ىبارةبىىسحو سم

 لبق ماني لعن اد>أ
 ثالثا اتامكالا رب نأ
 ةرقبلاةروسنمرخاوالا
 تعض - اذا 2-0 يو

 نات 7 ةحانتأ ردو

 دققد_-اهللاو»لتو

 الا ئملكن شتم

 ل-جرنءامو توملا
 ًارقمف هشارفىلا ى وأ

 هنلاباك نةرو#س

 معمول نم بيس
 لحرلاىوأ اذاا به

 هرد_تدا ه2 ارذىلا

 1 ع ةثاكلملا -

 رد ملا ناطيشلا

 تاب مانع هارك ذناف
 ثيدلا هواك كاملا

 0 س همت أب

 هسا

 اهبّسدهاواهماعمللا

 اهتددعالو س م 2

 خ لفتيلف هركامعأر

 هراس نع انالثاثالث 8

 نمهللايذ دوعتنا و 2

 3 0س 707070770707070707070707070ت0ت72ت2ت2ت2ت2ت7ت7ت7>>ت7ت7خ777تتتب7ا

 3 راتءه«ئءازنم طوةسن ماو هكرت هنالءاد رلانيعاذ هوءاض هنا لاعب و <سبلا بسنت ت أن ماقول ءابرلا نم
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 رارغلا لالا ةبيغلا نعمهتنامصل ال٠ .كرتنا ءرطان ف عتب نو نيلبسماب نقلا ءوساضم* «.هفوساثلا

 نودتاحابملا كرتفنوكاماة م صعملانعريغلا ةنامصذا مم نظلاءوساضيأ أ اذهىفو ةلزنم ا طوّعسوةمذملا نم
 (احلاصالعلمعبلفهب رءاقل او- ر د تاك ندولاعت هلوث 3( دؤهو ةرو سقت اببلا ورىئاذك تايقسأ وسلا

 || قمأتلاو مالسلاو ةالصل هيلع ىلا ةمداتم حلالا لمعلا ض عبلا لاقوءايرلا نمصلاهناو هملاصل لمعلا
 | (ادح هير ةدابعب ل ارش الو) هاوساسعرطظنلاطقو ىلاعت هللا ىلا ليف هناطابة#فساماقانطاب و ارهاطهتنس
 || نعو هسيلعدمح نأ بح ؟ وهل معب ىذا لمعلا دارأ هنالهي كرمش: الو لق وام معهتلاى ذر سامع نب | نع

 هنل'لوسرالاة«تنعهتلاىذ .رريهر نب ب دن> نعاىو رام ىلعسانلاو هللا هندن رب لعب كرشأن وف اذهنسحلا

 تازئف هبذ 3 اروشاملمقي الهليانالاقذ ىف ممر[ هماع علطا اذا ىلاعتهنلمعل العال 1 .وهملعشللا ىل-ص

 ىلءاذهوةينالعلارحأو هرسلارح تار ك1 4لاقهنأ(ىو ر و) مالسلاوةالصل !هيلع هلاقيدص# هن ” الزه
 هنءىتنتو أهللاىوساعني_ضرعملانيمالانيلماكلانأشوهيهيىد :ةيلهروهظ هر اذا افسح
 وهفرك ذلاو تيملاراشتناو سانلا د مدرج هيدارأ اذااماؤنارحأ هلذتا هداولان معالذ ناك اذا ةمستلا

 ا فالاهيدعقاذا هيىدتقملا اراهطاز وعاماو لمعلاداسفان ءا رارتحا ىدتبملا ذةرشل اوءان رلا ضد

 ْ كل ةموسلاومايرلا هاب هيشتلاالا فو لولو لوأر ب سلاو ةنّغل ا «سفن ىلعنمأن ا هريسغهيىدتقب نأو

 فوخأن ا مالسلاو ةالصأاهملعهلوق لل د.هنلا ريغل ل مسعلا تاقءاي ايرل ىف عمامتاقنا م ,واعلا رف (لاق 70
 هللا ريشاالاعأ نكملو انثوالوارصمالوا ارالوا سعت تود عب لوق الك اامأهللاب لارعشالا ىتمأ ىلع فاخأ أم
 1| مقلق موأ هه> وفد هرثالاراهط اه سفن ع قعماذا اذ_هىستنا اموصلا ىقءاي ءأب لالخ دنالو هايشالا ىفلاقىلاعت

 لون سو هلعهللا ىف سهقنا لو سر ثعمم لاق نع هللا ذر تماصل انب ةدابعىورام ىلعىفةالاكدب ضرعد
 كة الاهيرءاقلو حرب ناك ن غار قو كرم هادف هرفارب اموص م اصنمو كرم ءادقف اهمار د ةالسص ىل صنم

 ءا سم لك ىلعة سنجل هللا مزحامتاث ثيدطا(قو)رب ربلاهو>ورئاس و ىدعتلاو علا «لع سك :و ىدادملاىف

 نيرخ ”ءالاو تياوالاهطا عج اذا (تيدلافو) راقولاوةنيكسلاربلا نكلو ساءالا نسحىف ةريلا سدا

 وأ ريسغدنعنموإ عب اوبل طيلفادحأ هتلاوإ عل ع ىف لرش تاكن دال نكح رالءومل ةمايقلا مول

 مون لكف ىداولاث كاد نم هج ذم #نارداو مهجفنا (ثيدحلا فو ؛لرشلا نعءاكرش ثلا ىنغأهنلا تاق
 امو ل قرغصالا كلرشلااو هنا مال_سلاو ةالصلا هياعلاق (ثيدخلافو) نينا 0

 كرشلاو كب اانا ”ارشلا أ ىلءفاخأامفونأنا (ثيدهلاىففو) ءايرلالاقرغصالا لرش
 مالسلاوةالدلا هملعلاقفسانلا ىلعَو ُتذءاماظلا ا انننلا

 لرفغتسأو ملعأ انأو أيش كب كرم أت أن مكب ذوعأ ىن'مهللا اولوق هريبكو كرسشلا ريغص بهذيام ىلع ملد الفأ
 (كدو) هودضوموضوا ىكناتسالاو الاى لااا «جهنع لا ىضر بلاط بن ىلحلاقول عال

 نماوج]ةيدزلااريوارم نمو هيدللا مس عمم نم لو ةيلعمتلا لسى: لالاقلوشب هسنعهللا ىذربدن- نع

 سور ىلعههتف وةمايقلا مون عىفةرسافلا هتينهللا رهط أءابر سانللدإ عروطنمىأ (هيهللا عمس حمس عجم
 ةروسرخاىفناببلاحو رقاذكن يعج ق ئالحلا موميلمقوةكئالملا مول .قوةظفطلاةكئالملا وهو داهشالا

 ادغقاتلا امهتلالوسرابلاق ن نيرزهتملان ءالئاق نا ةباصعلا نم لج رنعم- غن نيدجأ ( ع رخآو) ف وكلا

 ءان ايرلااوةتاف 5 ريس غرد ربو هيهللا لماع ىلءعت تالاقىلاءتهنلا عداخ فمك لاق ىلاعت هللا عداخت اللا

 1 رمساخأب حافي رفاك اي ءامسأ هج رات واورلا ءسانقلاع ءوبىداثب قارملاناف هللان , لرمشلاا هناق

 : هسيلعأرق اردو عذاب هلل معت تنكن 0 لرحأ سمتلاةهللادنعم ءولا كل قالحنالف ملل لوس لطب وكلعلذ رداغان

 1| رملاف نكد 3 , الاهلي ٠ نوءداخ نيقفانملان اواحاصالمتل م.«دلف هي رغاقل اوصر : تاكن ف مال_سلاو ةالصلا

 5 0 : ىلاعتهللاهجرىطوسا ! مامالا نأ . الاهزهريسفت ىف روثنملا
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 نيس نمأ ١ ةعالا فالّددخاو لاوسلال؟ اضفىف ةدراولاةصصصأا ثيداحالاباب)# 7

 « ( نيدلا نأ رس نمو اوهةالصلا اوءوكْفلا ا 1

 لاَ مالو و ةالصلاو هو طولا نست نموهم وذعبلاقو نيدلا نس نموه مهضعبلاقف كاوسلاف ءالعلاناتعاأ

 ةاورام (6-) كلذىلعلديو ريثك ثيداسأ «.ةوىلاعت هللا هجر ةغينحىفأن عكلذلةنىوقأ ندا ةنسئمكهنا

 ا ل نايت ع ردا مامالا ||

 ىلأن عرازمااهاو رام (اهنمو) 320 ارد د ذغةرطفل نم رشا نمت يضوت اعط[ اور

 ماقتو ةناعااقاحو براشل ا!صق خخ رات اراهطلا-و يلعهثلا ىصهنن'لوسرلاة لاق هنعهتلا ى ذر : هر

 ىصصالا ةريغم أ نع« ران فىراذءااىو رو اًض : اءادردلا ىلأ نءفاريطلاهاو زوْلاو بلاو رافطالا

 نع ىاريطلا (عرجأ) اذهباوك !ةسالاقو كارالاب سو هياعهنناىلههللالو-راندو زدفولا ف تنك

 لاق لاق ل ميول 7( رخأو ) ىلبقءاب دثالا كاودو ك اودوه هرغخلاب بهذي و مفلا ب ببَط :
 الف هيف ىلع هاف مضيف كال مءان ا ىل ها ماقاذا هنافّكلَسل افلم مالا نمو 1 ماقأ ذاتيا هلال سهقالوسر

 دعو دال 6 : وءوذولا طرشو» ى ازوالالاقو كالا فاق رقوألا بق مش جر

 لوةذملانالءوضولاتةو<: ةةونآهريغو طميحلا محاصر ؟ ذو موذلا نم م طاقتسالادذعو كار ةلاوءا ارتوءوضول ٠

 ءوضولا لق كاتس هنآ ى هناا هبافك فركذو لاوحالا بف ىو دذتنش نان نم ةناذش ١ ىلأنع '

 م سعال سانلا وأ سى قشأ لولا وهنا هلل ىلك هلل 'لور نأ هنعهنلا ىذر ة ةرب ره فلأن ع

 ةعزختب اءاوروءو ذو لكدنعوأ كاسنل اهناو رو ةال-لكدنعوأ لسءهاو راضنأو ةالص لكع عم لاوسلاب
 ىريشَقلا (ىورو) هاقص وشن لدللا نم ماقاذا لو« .لعهتلا لص ينل ناك ةغب ذ- ىلأ (نعو) 00

 اعب رأ لاوسلا ف تاف الا رعببلا بلع بنو ةباسللا يف هللا لوسولا: نسا هرءادردلا فاْنَع داك اذسالاب

 3 200 اودجأ ) رخ 32 افعضنيعم _سواعمس هرالص فءاضا وبرلاىذ ذر نآاهلضفأ ةإدخ ْن ,_ رسعو

 كلاَمسومتلا ةالصلا لشق لاهو هيلعمتلا ىل يالا نعءاهنءهللاىذرةشئاع نعةو رعن م معت 2 اهلا

 لاو زلادعب مئاصال لاو سل ابا يس ىلع فا سنلا مامالا ل دتساوامن«ذتوعبساهل كامسال ىتلاءالصلا ىلعاهل

 ضئئارغلانم ىأ ةالبص لكدنع لاو لاب مهتسمالىمأ ىلع قش نالول مالبلاو ةالصا هيلع الق مومعب ١

 ىلءمامهلا ني نيدلا لك خيشلالدّتس اوبه سونا ةرادهلا باص (لاقو) ئععلاىفاذك اهلكلفاونااوأأإ ٠

 ا هرك ذو ءوضولاد:ء«لعمال_سلاوةالصلاهياعىنلاةطا اوعحر صن ثد دحدرب مهنا ةنسالابتسم هوك

 نأىلا ةراشالانوكسنال لوقا ءوضولا تاب سم نم هنأ ق حلاو ةيطاوملانودةنءالولاةاقيلعتىراضاا|[| .
 دعت انك اهنءدللا ىر ةدناعع مسمةباو رثأ ىلعة -هنأىلا ةراشاةقسثمهيف ناو هيباحالا ممئامملا ا

 ىلع ليادىله واضوتب و لوف هثعبي نأ اشر امهللا هثعبسفهر وهطو هك او لسو «.ل ءهنلا ىلص هللا لو.-رل

 ىلعو ءوذو لكدنعال موا! نم مايقلا »_:ءهتداع كلذ ناكلاقب نأالا مال لاو ةالصل ا« لعهتداعئ الذ تاك هنأ[
 ىف اذك بحمل عيام باد الايدارأ هنأ أرهاذغا!نأالا عاست نمول تالباد الا نم كف: _كملادعف ردقت لك 1

 هد_:ءدركال ع مالاوةيةنحلادنعلاوزلادعب كاوسلالامعتامئاصال(هركب و) ىلع ةي :اريبكتلاس مثلا |||
 مكس نو هضا 0 ا (جرخأو)ةءرسشلافاذك لوزلادعب كامعتساكامدنعو |

 هب ص دخت ا مضاا اةعكر ورعفلا اة ءكرورتولا ضد رذمل بو «راعهللا ىلس ىذا ا ىلهىذلاف عملا[

 كإ هلي ضفوأ ةضورفملاتاوا هلا ىلع | هلفاث هيدع-هف لالا نمو ,ىلاعت هللا لاك لبللا ةالص ملسو هلع هللا[
 هلاغنح ىلأ نب هللا دا عمد ددسن هدوادول هاو راسها ولدتساو لاوسلاامثمو #* كلب هوو صاستغالا]
 يسييي-بفبد_” ”ب7ب7ببببببسسسس٠س٠سسسسا بحل ْ

 تس

 را او /

 4 ىراخلا (جرحأ) م ةلااهسف ريغ لا لك دنعوع ءوضولادنعوةالصل اىلا ماما ادذعة:سوه ىفاشا 6

 اهرش نمو ناطنشلا
 اه 0 ذيالو ايالث ع

 قسد م 8 دحال

 لوخدلو ع هرضنالا مافأ| .

 تاك ىذلا هيئدح نع

 لم مكاو م هيلع
 دجو وأ عزفاذاو خ
 لةيلف قرأوأ ةدحو
 ةماتلاهللاتاماكذوعأ

 شو هياسقعو هبطغ نم
 تازمه نم وو هدانع

 تورمض< نأو نيطادشلا

 ورعب هللادبعناكو
 هدإ آاونمل دع نمامل

 قاب لمعت لنمو
 هقنعف اهقلع م كيص

 دوءا سم س تد

 ىتلاتاماتل اهنن'تاماك
 سحافالو ر نهر واحال

 ندم لزم م 2 نم

 اهسف جيزرعد امو ءاعسلا
 ضرالا ف ًارذامرش نمو

 رش نو اهتمي رحامو
 رامتلانئفو لمالا نتف

 لدألا ىراوطرش نمو
 قرط اًةراطالاراهنلاو

 فو ط نجراتر يخ
 تاوعسل ابر مهللاقرالا

 بر روتاطأأامو عسسل ١

 بروتاةامونيضرالا
 تاضأ امو نيطامشلا

 كلش نماراج نك

 ىلع 15 ردد نأ نيعجأ

 ىئطن نأ أ مهمل

 كمسالرابتولزاسزع



 تت :راغمهالا صعد تما

 نويعلاتأدهو مولا

 موسيقى تنآو
 موفالو ةمم كذحتانال

 ئدهأ مودا حاب
 اذاو ى ىنيعمنأو ىليل
 لاَقذ مونلا نم ةيثثا
 ىلعدر ىذإااهيدسإلا

 اهمان «ىفاهتع مو ىسغت

 كسع ىلا تدج+لا

 نأ ضرالاو تاوهساا
 نا اتاازْ نع !و الوزت

 ند دخن ماهوكسمأ

 امهاح تاك هنا هدعت
 ىذلاهلد_ااروفغ
 عقت نأ ءامسلاكيسع

 نا هنذابالا ضرالا ىلع

 مي-رفّؤرلسانلاب هللا
 صد نسور بمدحا س

 ىسع ىدلاهدجلا

 ئث لكى لعوهو قوم لا
 ىذلاهتيدجاسهريدق

 انتم امدسعي نا

 تاج ووذتلا هلا
 تنآ الاهل "ل نه
 كناعهس كلك رشال
 ىنذل كرفغتسأ مهللا

 مهلا كدجر كلأسأ و

 ىلقغزتالواسإعىفدز
 بدو ىف دهذأ دعب

 كناةجر كندانمىل
 تاد باهولا وأ

 1101 نيا حم لب
 ددساولا هللاالا

 تاوعكا بر راهدلا

 امم امو ضرالاو

 ا لا 1 2 ذو

 هيلع كاَذَوْد الفرهاطريغو ارهاطةالص لك دنععوض ولاي أ لو ها علل ىبص هلل ال ]وسر نأ هنعهللاىذر
 نأ ةمامأ ىنأن ع هجامنب او رامهيلعا باو هلع حب )نمو ةعنعلابهاوردقو ةالص لك-ا ككاو سااب أ
 ىتمأ ىلعو ىلع ضّرغبنأ تش ىت- كاوسلابىناصوأالا لد ريب ىن ءاجاملاق لو هما ع هللا ىلصهللالو سر
 نأ تيشدن ىت- كاوسلابترمأ لبو هماعهنلا ىل هللا لوسرلاة لاق مةسالاني:ةلئاونءدجلأ (حرختأو)
 بهاوملا ىفاذكن س-هدانساو ىلع بكن

 ةرؤذملا ةئيدملا فار خو .هوضولاةيضرفو ةكمىفامدقمةالصا !ةض هرذقباو+لاولاؤ سا اباب)*

 « (هوضولا دعب ديحولاوردقلا ةرو-ةءارق ل ئاضفىفةدراولا ةصدعلا ثيدداحالاو
 ةكعتضرفالصلاوعاجالاب ندمت الالية ناف ( هنا الاوعهوجو اولا سغافةالصل اىلا متتاذاىلاعت هلوق)
 نمذدخالاو ولّملا ريغلا جولاباهامق تشب تأزاودملا مزلب ال(انل5) اهل اورتثقو ىلاءوذوال:ةالدلانوك مزملمف

 ىلبق ءايبنالا ءوضرو كونو اذهانالث انالث أضوت نيح مالسلاو ةالصل ايل هلوق «يلءلدياك ةقباسلا عئارستلا
 نك لال هناف «:دبثتوءوضولا مأ ارب رةتاهلع' (انلق) هنا الال اورتةدئافافةقي رطل'هذهبشيئاذا (ليقتاو

 دهعلا لوطن هناكرأوةطئارشةاعارمقنولهاستب وهنأشب ةمالا متمالن أل ه> اةالصالاع:ان لب هلَعَتَسم ةدابع
 ناسا لك ىلءنامز ]كى وابا ارث اوما ص نا ا,تدئ اذاام فالك امو .فام هوب نيلقانلا صاقتناو ولان ءز نع

 هللا ىلصينلا نأ اوف اوةك؟تضرفتال هاو قاغتالاب فدمليلدلا(ل.:نافإ) ىياعلاريبكسلا حرمشلا ىف اذك
 ضرف هنأ منال (انلذ ) لمادلا لوزن لبق هتضد رف تبث ْئثىأ ف ءوضولاالاةالصل تضرفذنم لصنمل لسو هيلع
 ىلعوكملا مدقتز وذ م .ولو هتددرف تاز مهنس مالسالا ل اوف تاك ءود هولا تا مهلا نب ١لاقدت وفيك هلي

 مالسلا هيلع لد ريج ملعتك ولم اربغلا ىحولاب هلق هتيضرف تنثت نأ ز وصف هياو مام ىلع: عا هنآ فاك هل لد
 عئارش نمذدالاب وأ ةعيهل أنبا قد رطن مدجأ سو ارض ةعمالس ضد والا نعةعبد ر نب اهج رج أ ام ىلع
 اذهف ىل.ةنم ءامننالا ءوضرو ثرضو اذ هانالث انالثأض رثنيحلاة مو هيلعدللا ىلصىالانأىو راسا ذلبق نم

 ةمامأ لأ (نعو) قتلملارسش ىريمزالا ف اذك ةمالاهذهب ءوضولا صاصةخابنكو ونلا مامالا لوةفعشن اس
 هرمدب وه نم هيون ذ تجر للا لجرل أ ض وف اذا لاق هنأ لو هيلعهتلا ىلص ن١! نعهن هللا ىذر ىلهانلا
 كانا نا هنعهللا ىذ ا نب 0 مل-وهيلءهنل' ىلصىونلا (لاقو) هلار وفغمدعق دعت ناو< لح روهبدب و

 ىفاذك ماث“الا نعندبلارهطموةالصلاحاتفمو ناعالار ام هنافةداهشلا كتف لءوضولا ىلعتن أو توم ا كل +
 ًاضوتي دجأن مميكنماملاق سو هيلعهنلا لص ىنلا نعام متعهتلا ىذرر عشب نعام( حيرخخأو ) تاتسبلا
 ةينالاةنملاب اوي" هلت ةفالا هلوسروهدبءادمتنأوهتلاالاهل الت ادهش لوب مءوضولا خيسوأ غلب ف

 ةسءانازنأ انا ةر وسهثو ذو دعب أرق لاق هنأ لسو هيلعهننا ىلسىنل!نءع(ىورو) ىسمتن 'ءاشاهي ن ءلحندب
 ىطعأامىلاعت هللا هاط أ نيت صاهأ رد ند هو اه راهم مادص وا زامل مامذ هم نيسج باول ىلاعاهلي' هاه عا ةد>ا و

 ءاشاهيأ نمل حدي ة نحل باوبأ ةتاسع هلىل ءز هللا خفي تا صالئاه أر ةن مو مالسا|امه مماعى موو ميهاربا

 هللاهبتك نيت صاهأرةنمونيقبددلان .هلل' هبتك ةيمةروسلاهذهآر تن( هباورف او ) باذعالو باس> الب
 راوفالا ةاكتمىاذك مالسلا مهناعءاينثالا صف ىلاعتهللاهرم حتا مت الثاهأرذ نمو ءادهدلا نه

 نسسحافأ ض ون نمل_وء«.لءهلل' ىلسهنلالوسرلاةلاقهنأ هنعهنل' ىضر رعنعىذمركااو ملسم (جرخأو)
 ىئناعجاونيب اولا نمىناعجا مهالا هلو سروهدبادمتنأو هلك رشالءدحو هنلاالا4االن ادهش لاف مءوضول
 ىذرىردمخلادبعس ىلأنعقاسلا (يرخأو) ءاشابيأ نم لحد ةذلاب اود“ ةمناسك هلت كف نم رهات لا ند
 تنأالا4 الن أدهش أل دمعو ,والا كناصسلاة ماضون ن «لاق هنأ ل_بو هيل ةمتنا ىلص ىلا نعهنءهللا

 0 لل مديل يرد تح مز ربك ل مئاطب اهلعمتا عمل تال بوو ةلركعتسأ
 هلت كيلا بون أو كرفغتسس أ تنًالاهلاالن أ دوشأ لدم و هللا كناص-لاقف «ءوضو نمغرفاذادعلا

 نيلفاغلاهيبنت فاذك ةماسقلا مول هيل اعفدي ىو حرسكيالف شرعلا تحت عضو تريح ةمئاخ
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 كسكس

 ءوضولا ةنس:الصل اضف ىفةئالا لاوتأو ةدراولا ةذصعلا ث ب ,داحالاباب
 ل_سغلارهوذولا ىفءاملار ادقمناسو

 ىنثدحلالا انجل ةالسدنعلالبا لاسر هيلع هتنأ ىلص بأ )انآ هن هللا طر ةربره لأن ءىراخأ اجرخأ ٠

 رهطن أل ىفاىد:ءىحر الع تاعاملاةةنجلا ىفىدب ب نيد كاع ىدتعم» ىئافمالسالا ىفهتلع لع ىح رأي

 تا رافغلازب زعا أ

 لملل !نمراعت نم :. سه

 هدحو هنناال اهل اال لاف

 ا نيزجشلا طرش ىلع احلا (ةباوريفو) ىسأن أك بتك امروهلعلا كذبت يلسالارا نول. !ةعاسفادوهط |
 ىلع ىو هو سل لأ تسمم ىنافىذمرتلاو دج مامالادنعو ىناما كَم طش تعسف ةحترابلا ثلحشد نسا ىلا نة ب-ملالبأ

 ناضصسو هللد+اريدق 4 ىلع هللا ىلسهنلالوسر .”ألاقهسنعهللا ىضر ديرب ن هللا دب ءنعىذمزتلا جرخأو كل 5

 هللاو هتلاالاهلالو هنلا لأ نان ماركت حض تعبمالا ططقةنحلا ثادشدامقنل-أ لأ تت ةيسملالبار لاف هنعدشاىةرالالباعدف لسو
 ةوقالولو>الوربك أ أ هلا اذه نك تاقق بهذ نم فرش عسب صرصق ىلعترتاف كام اة شخ نوب سف نجلا ةح .رابلاثلدتد

 وأىرغغا مهللاننابالا لأ اولاورصتلا اذهناىئثرقان؟تاقف شد رقنملجرلاولاةرصقلا اذهنملىف رعانأتلقفب رعلا نمل جرلاولاق |
 ناف4 بيساو دب لأ لالب لاف هنعمل ىذر راطحلا نب رمعلاولاةرمسةلااذهنادجتانأتاقف لو هيلعهتنا ىلهدجتةمأ نم لجرل
 هتالص تابقىلصوأض وأ نيثمكر ىلءىلاعثهنلناتب اروهدنعتأضوتالا طة ُثد> ىنباصًا امو ني ةءكرتءلصالا طق تنذأأام هللا لوسراب
 نيسح لاقنم هسعخ قيسلا كلذ نممزلب :الو مانملا ىف هلل *؟لمثغلا قد هرطب اذهنا ( معافا جب سو هيلعهنلا صدت لوس رلاقف

 ليالا نم 3 هل ||| ثدح لكدتنعم هروطت بنس ناكاسما هلة.ةذملاهذهلو ءحوةذحلالالب ل اوحدت ا (ليقتا)ل وخدإا ىف قيقحلا

 تاره ريهمع هلأ مسأي ى.:دايزلاو ىاعت هنلاة جرب لوخدلاتاقدلمعب نجلا ل تديالكد حن اءامدقو ءوضو لكدن عنيتعكر هرالصو

 ارسع هللا ناحمتو تآزو< وهن "الا نولمعت م :؟اعةنطلا اول داىلاعت هلو: فلاب اذكولاعالا بسن واغَتلاو تاحردلا

 ترفكوهللبتنماو لأ تقوفهم 0 ونلالاقوثددملا اذهدعبةهو ركملات اقوال فةالصا نءىمهلارابخأ وكي
 لكفوارشعتوغاطلاب || نيتعكر ىلصن هنأ ةيفنحل ااناكص | ضعبل هجو <« فور وهشملاوهازهاهلص ملئالصا نءابسف ئه تاقوالا نم
 مسمن م هفوذض ىش ىفناذك ةهاركلا تتوفءوضولاة نو ددفملا تاز وتقولا كلذ فدح ودقو مارحالا ةد هدا اراامهمسسنالهف

 اهلثمىلاهكردب نان دإ اهلعي نأ ٠ هركيوىواسطلاحرشو ق اكل فاذك هر كدوز زو ةهو رك 11تاقوالا ف عواعتلاةالسو ىن» علا

 ليللا نم ماقاذاو سط سس و ةيادهلاىفاذكف سول أوف :دتى ا د:ءمامالا ا ةءارقلاءركشوةينااىفاذك ةنسلال اك ١نع

 هبلاداع هشارفنع تأنسحالاو لذذالافاث راقهمقفل ا تاكولو ىسحت مسلا طمحمىفازكر يول ارك ذءالا رعغلاقاقشنادعب مالكسلا

 هرازا ةفنصب ه«ضذفتبلف كرات تاب سارالانال «ماماناك اذامامالا لاةناخض اق ىواتفىفاذك ريب ىدتقيالو هلل اردن ىلضا

 ال هنا تارم ثالث || نا 1 هلو هيد رسم ىف متحال هنا نيم اذهم وانو نسحأو :ءارت فخ هريغناك اذاكلذكو فوط وورد

 اذاههيلعةفلخامىرذي || ورمت نعىلهابلاةماما ىنآىلالصتملادئسلاب وةد دذهلا ىواتفلا ىف كطىلا ىفاذكف واعر و هيح ددهسم كركي

 كلمساب لقياف عيصلضا || قشنتسيو ضمضمتب مهءوضوبرقي لجر نم مينماملاقءوضولا نعىنربخأ هللا لوسرايش اة لاقةسينعثبا |
 كو نم تشوه اءاطخخ تحرتخالاىلاعت هللارم ةهجو لسغب مترثنتسي نيحماملا عمههشابحتو هي ةاياط تحرخالا رك رتنيسل و

 كا ةمذرأ مدع ءاملا عمد ءانأ فا ارطانم ءاياطخ تجرخالا ىلا عت لا ماكي قفرملا ىلا هيدي ل غب املا عم ههجو

 ناو اهعراف ى سفن هاياطعتمتجزخالا ىلاعت هللا أ 5نيمعكا ىلا هبمدق ل تغب هسأر نمهارا طن ت>رخالا ىلاع" هنلارمأ كه سأرب

 اع اهظفحاه اهثدد ر هب ولذ نم فرصن الا نيستعكر عكر 0: مله اوهىذلاب هماعىئشي وىلاعأ هللادمدهذ م وشم هيمدق فار أ

 نيحلاصل ل دابع ةناففحت قوإزيخأال لانس هبا لس هالو سرنا هنعمل ىندرقرب رهىبأىال متل ادتسلابو هم داو مودك

 رواهتمل ماقاذاو ىت تاريسلا ىف ء ءوضولاغابسالاق هللالوسراب ىلب اولاقتاح ردأ'هيمذرب واياامإلا هيدتنا اوسعام ىلءكلدأالأ ةباور

 لقيلف ءالهن الخد ناف نصحلا تعد طاير عيار اقلازو الص ارالغتناو داسملا ىلا[ طلخا ةرثكو هراكمملا ىلءريصل اوذرعلا ف ىنعي

 مهللا ى سس هلام ىضر مالسنب هتلادمع ىلالهتملادذسلاب ولو زر عهللا لمس ىئاعإ ارىزإا طابرلا ل ذذ علاش وودعلان م

 تفك نمكبذوعأىنا بسكرلو تو.بلا ىف“ اسنلا ىلء الد نكيرلو ث دح لكى أضوت نم نأ هّلالزن امض: فت دج ولا هنعهللا

 اذاوضمع تئئابملاو || لةهنأل -وهيلعهنلا ىلسىنلانعهنعهنلا ىضرةريره ىفأ ن ع(ىورو) باسريفب نذل نمقز ر زريغبالام
 مهللا كلملالاقالا لمللا نمةعاس اهَيق سالف ءراعش فكل مهعمتاب ر هاطسابل ىأرهاطراعشىفا رماط تا نم



 هعي> كنارغغ جرش
 ىذلا هلل دجلا صم

 ىذالا ىنءهذأ
 صموءىسىئافاعو

 د هللا مسلفأضوتاذاو

 رفغا مهللا لون مدت
 ىرادف قكعسوو ىن ذىل

 ىسشقزرفىل 3 اراب 19

 ءوضولا نم غرف اذاو
 د ءامعسلا ىلا هرظن عفر

 نأ دهشأ لل-هيل وس

 هدو هقلالا هلال
 نأ دهشأو هلك رمال

 م. هلوسروءدنع اد#ت

 ٌتالثى صم ىس د

 مهالاىصمق تاره

 نيداوّدلا نم”ىناعحا
 نيروهطتملان مىناعجاو
 مسهللا كَ احس ن

 نأ وتلا كدمو

 كرفغتساتنأالا هلال

 س سم كيلا بونأو
 كناحش لاف أ ضوت نم
 كدمحو مهللا

 كيلا روث ور فغتسأ

 لعج م ىر ىهكبتك

 ىلا رسك لق عباطىف

 سسط ةمايقلا مول

 ةالصلا لضفأ (دعهتلا (
 فالصلاة يوتكملادعب

 لضفأ م لالا فوج
 هتيب قءرااةالصةالصلا
 م خ ةيوتكلالاالا

 راهتلاو مخليالاةالص
 ' م خ ىتثمىنثم |

 - 3 3 م
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 5 أ ارمص ناواووةتسالاق هنأ سو هيلعهللا ىلصدتلا ل وسر نءتابوث ( ىور 5( ارهاط تاب هنا تالف كدبعارفغا
 3 ءوضولا ىلعهلكراهنلا نو تأن .ؤ لل ىتبن فن .ومال اءوضولا ىلع ظفاحن او ةالدا كلاس عرب نأ اولعاو

 لك ًااذاوائادىلاعتهلن' تام ف نوكك وةظفحلاه بو ىلاعثهس' هي كلذ ىل ف اذا هنافءو ذولا ىلع لدللاب ماشو

 (رخأو) نيلفاخلا هين ىفاذكهنطب قامادام كت ارفغتس و هناعب ىف بارسشلاو ماعالا ر كذب ءوضولا ىلءبرعشو
 «سيلعهللا ىلصهلل' ل ]وسر تعم لاق متانالث انالث دعاةملاباضوت هنعهللا ىذر نافعنب نام عنأ سم و ىرا أ ١

 . || نءاملوهيلعهللا لسنا !(لاقو) هياجر و هيدي وههجو نمهاياطخن ت بخاذه و ضوأون نملوقن لو
 || (ىنلالاقو)اهملدد ىت- ىرخالاةالصل انيدامو هنيبام هلهثنار غخالا ةالصلا ىلد ٌثهءوضو نسحف أ ضو سها
 ءوضولا ىلع ا وضوىأ( رهط ىلءأضوت ن مهو ) نانسحر شع 4هنلا بتكر هط ىلعأ وق نم سو «.لعهّنلا ىلص
 || مسو < لعهللا ىبص ىبنلا ناكل اق هنأ هنع هللا ىذرس أ [نءدو ادودأو لس هواك :راضلا(عب رخنأو) ناستلىفاذك

 نعو) "لوك أذوتي ولك اكمةسمخل تغب ناك ةياورفودملابأض وت, ودادمأةسجتىلا عاصلاب لستفب
 00 دملابأض وتب و عاصلاب ل سذغن لسو هيلعهللا ىلصىبنلا ناكت لاقاهنعهللا ىذر( ةشئاع

 21 ) رثك مايقلالوطلئاضف ىفةُالالاوقأو ةدراولا ةصصعلا ثدداحالا باب
 0 ةءارقلا ةلقءدوصسلاو عوك رلاةرثك لئاضف قوةءارقلا

 || حا اق لزب ملف هليل لسو <.ء هللا ىلص, جالا عم ثيل صل اقامه منع هللا ذر رمز مللادبغنعىرادلا (ع رخأ)
 ىلع ل يلد ه.فلاطب نب الاقل بو هيلعهتلا ىلص ىج:لارذأو دعقأ تأت ممهلاقتممهاروانلةءوسرمان تممه
 عوكرلاةرثكوأ مايقل!لوط عوام اةالصىفىل ضذالا لهءاسأإعلافاةدئادقولمالا الصف مايةلالوط

 مءاوراع كلذ فاودتخاو زضف ا دوسلاو ع وكرلا ةرثك نأىلا مهذعي بهذذقوةءارقلا ةلعم دوصسلاو
 هّمقْفا يم بعكن بةعبب رهلأ سال مالسل اوةالصلا هيلعهلاةدوّكلاو ع وكرلاةرثكلاعالا لضفأتايناب وب نع

 مهم هناثماصلا نب ةدابعنع«_جامنب اهاو راع اضدأ اوكحاو دودسلا :رثكب ك سفن ىلعئعألاقةنملا ىف

 اهبهنعاتو ةنس-اهب للجو زعهتلابتكألا ةدصس هلدصت» د م-نماملوقب ملسو هيلع هلا ىلص هللا لور
 لاقهثدح ةمط اذار نام نب ريثك ن ءهحامنب (ىب ور 0 دوعسلا نماورثك_ةساوةح رداهمهل عفر و ةديس

 كيعفرالاة دعم ىلاعت هن دصست الك نافدوصسلاب كيلعلاقو]ل عأو هياعرمقتسا لمعب ىنريجأ هللا لوسرا,تاق

 أ[ ةذيرلابانررفاساحانج رحنلاةقراخملا نعقصءاى'ن عىوادطلاءاو راع وةئيطحلا ممكلنع طحنو ةجرداهجب
 .رثكب و مايل ليطدال ىلصب اسما هيأ رف(١مجنوفدموهوةدانج نب بدنج«م“1) ىرافغلارذار اهفاندجوذ

 | عكرنملوةبمل -و هيلعهنلاىلههنالو رتعجسىنا نسحأ ناتول !املاف كلذ ىف كتاقفدودسلاو عوكرلا
 | ىواعطلا(ىورو)لاضب أ قجبلاودجأ هاو رةثمطحا مهنه طحوةجردامبلاعت هلا هعفرةدصمدص»و_ةعكر
 اذه فرع نملاقاهتمفرصن اال هتالصلاط ا دقو ىلصن ودو ىتذىأر هناامهنعهللاىذر رع هللا دمع نع
 هللاىههللالوسر تغم»ىناف دوكلاو عوك رلا بط, نأ هنمالهفرعأ تنك ولهللا دمع لاذ ان لج رلاق
 «تنعتطتاست ددموأ عكراماكف هقتاعو هسأر ىلع اعف هب رنذبىأ ىلهددبعلا ماقاذال ودب مو ةيلع
 || ىلاعتهللا مهجر نسما نيد ودجأو ىفاشلاو ىازوالا لاق ةلاةملاهذهلهألوةب واضيأ قهبلاه+رخخأو
 ىرصبلانسح او ىذا ههارباو ههريغو نيعباتلا نمو وهج لاقدب ولضفأ ماي الوطن اىلا موو بهذو

 ةءارقلا ة ركل ىلا ب أوه _هشأ لاقوة ناو رف دج مامالاو ىذاشلاو ف وب ولأ هيلاق نمو ةميذ- .ولأو

 هيدارات ونقلا لوط لاقل ضف ءالدلا ىأ لو هيلعهتلا ىلص هللا لور لس هنعهتلا ىذر رباج نغرلسمداو راسمل
 ىأل مس سو هياعهتلا لس ىنلاناهنعهللاىذ ر معلما ىثيحنهللادبءنعدوادونأ هاو راناو مامةلا لوط

 | ناو رابكلاةنالاعمعاستجالا يخش هنار وك ذااثيدسلانمدافتساممو ما.قلالوطلاقلضفأ ةالصلا

 || ىتيعلل ىراضلا حرش فاذك هب ةالاءرمأنعدوغااخ نيالاردصاف ىلاعتهننالاقءوسمأ ةنمالا| ةفلاخ
 || ايف يمستلا لئاضقن ابي وةالسملاةدب زىدوةدصسا !لئاشففةدراولا ةصدصلا ثيداحالا با, ])

 در
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 ريسسفت ىفاذك هدا. .لادصتىلءضرالا ىل«ةبباا هشوعرسشلا فو نمااتلاو عوضا ة-نالا و

 ىلع ةيملاءضو اهنكو وم را االاةالصلا طار :ةروسأا هزه طا ارشوةرقمااةرو-لوأ قدوعسلا ىبأ

 ةدحمسلا ع نميجؤامورةسلاىفةبادلا ىلع بوكر لاو' ضب رمال ءامعالاوأ عوكرلانم<م13«موةباموأضرالا ||

 ةرعتلا هنآ ًاردولو ق ةارلار هأاىفاذك ضرالا ىلءزو < ةب ادلا ىل »تح وامو ةيادلا ىلةزو ال ضرالا ىلد

 ْى اذكهسفىدُؤأ 1نكساو بحت ماىدنءهن.-هللاى درا ةوالخلا ةدصت باي لوو هس

 هللا لو -رلاق لاق هنأام عدلا ىطر س٠٠ ْن نع (ىراخاارخأو) ب ,دنهلاىواتغ' !ىفاذك هنا , ريهظلا 1

 نيتبكرلاوزيدلاوهنأ |ىلءهدل- ؛ راشأو ةبمجلا ىلع ملظحأ عبس ىلع دصست نان سألوه سيلعمتتا لس ميم

 هحامز 'اوىاسنلاو ىذمرتلاو سم (جرخأو) رعشلاو باشا ءمحنالىأتفكنالو نيمدقلا فار اطأو

 ىئاحخدي هيل عأ لحب رمش أت اقف 0 ل ١

 «ءاءهثلالههقالوسرءاذ نعت اقف ةثلشناهتلأ-مثتكع سف هما[ سمس ناب وث ىأ تكسفةنللا هيهللا | ,

 1 طحو ةسح - رداههللاكعف :رالاو د« ىلاعت هنن دعست الك ناو ىلا_عئهتل دو علا ةرثاك كي. اعلاقف ملسو

 حسم (حيرخأ وز مهعبتلا يطرأ وثىل اقم لثمن لات هتلأ سقءادردل ايأ 'تيقامَم نادعب «لاقةئيطخا مب ا

 ىد.ت عتوف هتسعلاف شارغلا نمل مآل ودلستا ل قالو يت ل اح ذرهشناعنع

 ك.تافاعع و كلاهذه# نم م لاضرءذوءأ ىف اموال 'لوق وهونابودنمام هرةدعتسلاىفوهو هممدلقْن طن ىلع

 .ر ره لأن عمل 1 تمم (جرخأو) كسفن ىلعتدنت 1 رلعءانل ىصحأ الك نما .ذوعاو ل وشر

 لوقدو 00 شلالزتءاردسف ةرصلا مدان | ًرقاذالسو «يلعهنلا ىلسدننا لو راق هنعهنلا ىذر :

 0 ا ذلا ىلف تدب أذدو ههلاب ترمأو ةبفجلا اهإذ ريس دزو مسلاب مد1 نب !سمأ ىتلي وان

 وأ 1 ارنا ارا ارقأ نأ تم متىفاالأ سو « يلع هللا لس هننالوسرلاةلاقامهنعهتنا هرسابعزن نع

 ع 28 مابا س نأ | نقف همفءاعدإا فاو دة افدودسلاامأ اود رلاهيفاومظعف ع وك رلااماف اد ادحاس

 اراهنالصو ديملا ماقاذالسو هءاعمتلا ىف هنبا كوس رءلاةالنض هتعمل ىو راعى: نءرودخمنب كيقشأ

 عكراذاف كرب ىحه أر ىلع 7

 دار اذال. واع !!ثندحلا فابن هللا ىذردرعس ينأو ةريره نأ ن ىراضلا(جرزخأو )ريغصلا عماجلا فاذك ارا

 راث ابد موفرعب و مموج رخذهللادبع:ناكنماو- ردي نأ ةكستالملاهتناصأرانلا لهأ ن مدار نمةجترهتلا ||
 دودسلارث والا اراثلا هلك أنمد نءالكمذراتلان مود ر مف دودهسل ارث : لكس أت ناواثلاىلءهتلجودوسسلا

 سو 10 دود |نمابنذالالصلائهلاسعالالضفأ تأ اذه نم ملعذ «راخل !نمنود رف

 ا !:ةلمضف همفو دعس اذاهر رنمدبعلانوكيامب رقأةداو رو دجاسوهو هب رنمدبعلانوكامبرقأ

 كلاملاةهبوةوالتادود.سا ماقمعوكرلا موةيالهنأىلعةوالتلل وسلا ثيداحاب ادت و 01 هريغى ا

 هوقلاناسخساةوالتللدوعسلا ماقمع .وكرلا موقب ىلإ «تهللا هجر ةف.نحوبأ !لاقو لبتسنيدجاو ىفاشلاو

 ةفيذح ىلأ نعىاربطلا )جا ولاول فاذك ةوهسا افاهؤادأ ل ضفالاو ةد”الا بان واعك ارربخو ىلاعت

 ادجاسىرب نأن مهتلاىلا بح ديغلااهماعنوك» مال وع لمس لسنا لوسرلاةلاقهنعمتلا دز

 را ىلاعت هللا دق ىلع دف هدحاسا اودحس ىثح هللا ةجردتلع

 هماعدتلا ىلدصدهللا لوسرلاة لاق هذعهللا ىىذر بدم> نب ة ةركد نع كرام .(جرخأو) بارغل اىفهه> ورفعت

 دودعسلادار آهناةموقلاءادأىفرسلاو «يريغصلا عماجلا ف اذك هدوم ن ملضف أ ئ شب هللاىلا دبعل ابرق تام لو ١

 ءادأ نيحلص<ىذلاقوذلان منيد اىداكأو راسكنالاو ىلاذتل دير نه غاب ًادو ملا ىلا مانقلا ن مباهذلاف

 مال_سلاوةالصلا هيلع هلوةوب رتفاو دعس او ىلاء:هلوقريشب اذهىلاو كاردالا نعل ةعلاز دعي ثمحد ودعم |

 مامالاهج رخآ اا ىلاعت هللاريغا :دح كاز وال اودوعهلالئاضفىفاذك ىلاعت هيا دق ىلع دعس: دجءا سلا

 ملسو هيلعهنبا ىبصمتنال لوسرنأ مهنعلاعت هّللاىذر رةديرب نع اح اوه رهيب أن ءىذمرغااوذاعمن ءدجلأ

 ريغصل ا عماد افاذك اه-وزل دعس نأ أ رات مالدح الد د نأ ادساض نلا وللا

 ىلإالا نم ماقاذا تاكو

 كلم هللا لاةدع هش

 تاووهكا متن دجلا

 نيف نمو ضرالاو
 كلم تنآدجلا كلو

 نمو ضرالاوتاومسلا
 رونثن أد+ ا كلو نوف

 نمو ضرالاوتاو.هلا
 تنأدجلاكلو نهف
 قملا لدعوو قحلا

 كلوذو قد كواعلو

 راتلاو وح ةنطلاو وح
 قح نودننلاو ىج
 هعاسلاو قد دو

 ' تاسأ كل مهالاق-

 كياعوتنما كو
 تننأك هسااوتلكوت

 كنلاو تمداخ كبو
 كيلاوانير تنآثك احا

 تيدكان3 !رفغاف ريصملا

 تررسأ امو ترخأامو

 معأتت أم وتناعأام و

 تنأو مدقملاتن أى مدي
 هلاالىهلاتنًارحخؤملا
 الو وع ع تنآ .الا

 خ هللابالاةودالو لوح

 هتندج اهدج- نا هتنا عم#

 ناس ت نيللاعا'بر
 ت نيلاعلا برهللا

 د هدمح وهللاناصس
 ريخالاثاثلا دعتو س

 .ىلارسظنف لللا نم
 فى نالاقف ءامسلا

 ضرالاوتاومعلا قا

 راهنلاولبللا فالتخاو



 خيابلالا والت ايسال
 لنمرخاوالا رشعلا
 مأق ماه محلى نارع

 ىلهف نت-اوأضوتف
 مهعكر ةرمدع ىددا

 ني :عكر ىلهفلال؛ نذأ
 جملا ىل صفي رحخ 5

 ىلص:ناكو قسدم 2

 ةرشع ثالث لمللا نم
 سمت كلذ نمرتول ةعكر
 ىفالا يثىف ساحال

 ناكو مخ نهرخا
 ىدحا ليللا نم ىلصف
 ةدحاورتو ةعكرةرسشع
 :الصل ماق اذاو ما خا
 دجوا مهم رثكللا

 ارشع مسسو ارشع

 ى سدارسشعرفغتضاو
 مهالالاقو بح ض»
 ىقرراوودهاو ىلرقغا

 نم ى سد ىنئاعو
 هللايذ وعش و ار مشع

 موي ماقملا قءض نم

 صمؤو سد ةماعلا

 قا اذا تنارتمع
 مهلل الاق لدلل !ةالسص

 ليئاكيمو لب ريجب ر
 زسط اذ لفارساو
 ماعضرالاوناومسلا
 تنأةداهشلاو بيغلا

 امف كدامء نيد

 نوفلتخي «-فاوناك
 فلما ال ىندها

 كنذاب قحلا نمهنسمف

 م

 ءاشن نمىد-مكنا
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 ككل

 ' هماكح ىف ةالالاوق أو دو عسسلا ىف ميجستلا لئاضف ف ةدراولا وصلا ثدداسالا باب
 كب رمسا حسلزتاإف كعوكرىاهولعجا مال_ىلاوةالبىل اهيلعلاق مانعا كب رمساب حيسف لرب هنأ ىور

 هدوعمىفو ميافعلا برن مسه عو حصر لوب مالسلاوةالص' اهيل ءناكو كدو غىفاهول هج الا ىلدالا
 ناو.حلاةب”سيلاةراشا لوالا نأ دوكدسلاب ىلءالاو عوكر لاب ماخعلا صا تح ىفرماو ىلعالا ىب تاس
 بجاو ل ب:-نبدجأ لاقفةالسلافروكذملا ميبستلا ىف :ءالاىناتحناوداجلاوتاب.ل ا ةبت عىل ةراشا ىفاثلاو
 ىفاشلاو مه .نحوبأ لاقو ثتالثلكل !ىفداوةدحاوةرممهدنءاوه-هك ركل دعس وادع كرتب ةالصل الط

 ىف نولوةباوناكونايبلا سو رفةهقاولاةرو رش [ىف'ذك اضرفابجاو دعبالٌءل كلذ موزل درك كالاملاقو ةنس

 مالسسلا هيلع ,ئاك.مىلعالا ير زاه-لاقنءلوأو تدك كا موللادود-افوتعكرشال مهللا عوكر لا
 لهأ ةوقه|امءافكنااءلو كتمان ءىلارظن أىت-ةوةىئادعأب راءلاقف ىلاعتب رلاةماخءهلاس رطخةهنأ كلذو
 لعجو كلذ ف ءذةوةهاطعافةوةلا لأس م شرعل ار وف نمهحانج قرت ىتحةنس فال [ةسمنراطفتاومسلا
 هلا-ىلع شرعلاوباخلاىأر وع رفلاكهرش !فراصو هحانج قرت ىت>ةنسسفال ا ةريشع ترد وريطد
 ىف ثدللاوثأ هركذاذك ىلوال«_تلاحىلاو هناكمىلا هديمد نأ هب رلأ- م ىلعالا ف رزاحسلاةواداسرفت
 ريغفوأ هبالصف ىلعالا ىف رناعسلاق نمباوث نع ىنريخأ ل د رهحان لبو هيلع هللا ىلصىننلا (لاق وو ) هريسغتت

 نملقث أ هنازيمف 4كتناكألا هدوع»ري_ةفو'هدوص»ىناهلوةد ةئموالو نمو ءنمامدا,لاقف هنالص

 ئثقوف سدلو ئث لكى وذو ىلعالاانأىدبءقد_مرلاعتهنل'لوةبوو .:دلا لاب و ىمركلاو شرعلا
 ةمايقلا مون ناك اذاف مون لك ىل.ئاكممهرارتاماذافىنجهتلحدأو ىدبعاترغغدقىفا ىتكئالماياودهشا
 ةنجلا ىلا هيسهذا«بف كة ءفشدتل وهف ه ف ىوعفشب رانل اوقمفىلاعت هلل اىدد نيد هفق ووفق هحاند ىلعءإج

 ش ىلعالاةروسفناببلا حو رففاذك
 .  [هدوص»وهعوكو وهتالصْن موريس ىذلا قراسلا مذ ىف:دراولا ةصغتلثدداحالابا

 قنورتاملاق سو هيلعهنلا لهنا لوسر نأ هنعهنلا ىضرة: صن تامعذلنعىرادإاو دج وكلام( حيرخأ
 ةبوةعنوفوشحاوفهلاة ملعأهوسروهنلا اولاقدودجلا مهفلزنت نأ ل .ةكلذو قراسلاو ىفازلاوب راشلا

 اهدوص“الزاهعوكر متناللاةهنلن' لورا. هنال نم رس فمكواولاةهنالصن مورس ىذلاةقرسلا ًاوسأو
 ىذا رس سانلا اوس سو هيلعهنلا ىلصهننال وسر لاق لاق هنعهللا ىط رةداتق ىلأن ءدجسأ مامالا (ج رخأو)

 ىناريالا هج رخآ اذكواهد دوال واهعو ؟رمتدال لاق هبالص نم درممحلا فيكوهللال لوس .رابا ولاقهنالصنمف رسب

 باقتعلاهنملدنأو باوثلا نمهسفن قو هللا قد قرس هنافىأ هذعهللاىدر ةداتق فأن ءةعزخنباو كام او

 لعدم سو هيلعهثلا لص ىنلا نا هنعهللاىضرةرب رد فأن ءىراكلا (جرخأ) ىراقلاىلعحرشف اذك
 لدت مكناف لصف عجر لاف مالسلا هيل درف لسو هيل عدلا ىلهىبنلاا ىلع ل سفءاس مث ىلدف لجر لحخدف دصسلا
 هللالوسرابىناعف هريغنسح ام قل ا, كعب ىذل و لاقف امال د: م كلنا ىلصذ عج رالاقف ملسفءاس مث ىلصق

 امئاق لدتعت ىتح عفرا تاعكارئماعت ىتحعكرا غ تر ارق !نم كل« رم ستامأر تا ممريكف ةالصل ىلا تقاذالاق
 اهلك كتالدى كلذ لذا ماد اس نمت ىى- دما ماسلا جنئمطت ىتح عفرا مادجاس نيم ىتحدحم مث

 ىف بلس ميقبالن ضال النيم لارسشعمايي سو هبلعهنلا ىسهنلالو رلاةنابيذ نب ىلع نعدوادولأ (حرخأو)
 متبالالج رقغيذحىأرلاق بهو نبدي زنءىراذأا(يرتأو) ريغصلا عماجلا لي ذىفاذكدوددلاو عوكرلا
 لاقو * 0 و هيلعهللا ىلماد جا ماع هلنارطق ىلا 'ةرطفل اريغ ىلهتمتم ول او تياماملاةفهدودذ*الو هع وكر

 وثأهيلابه:ىذلاود هو ةالصلا ةةيقحىلااللإكتلا ىلا ىبنلا عم رب اذه ىلءفةلءاك ةالصتءلصامى يملا
 فول ىنالافالخت ابجاولا نملب امهدنءضرغب تسل دودلاو عوكرلا فةنين مطل انالدتو ةغيشس
 مالكا اذه.دارأ هلا ةرطغلاىاطخلا لاق (ةراعفلاريغىلعتمتدولو هلوذ) ضرفامهدنعاهئافىفاشلاو

 . || دقف ةالصلا ؛لرتنممالسلاو ةالصلا هيلع هلوقكهلعف لم نهتالص نمل قتلا ىفعدتريل لة فءو ىلع طبرق



 8 ا
 نعج ورمل هدر لوةالصلابنواجتاذا هلاك هبدؤيسىأر فكل نم هربذهتومل غلب وتوهامملاو رفك |[

 ىئيعلاةرك ذاذكن يدلا

 لاسعالا نتا ةمئالا لاوقأو ةدراولا ةصدصلا ثداسالاو تان“ الباب )

 تاعالا] او تاظذاج تارب /اداجتافبت رو مد ىلع

 هللاةداذعي هيل اهي دهر هللا ارارس أن مةيظعرا ارم و هللادنت نمة سفن :رهوج ىدملا نيدا انني دنأ 2 0
 همت خامل قالو رضرألا فو هلام الو هلداعتالك ءذل' هللا قمذوتب ىسهل نا سحا اوهللافرشرةغب رن ةردو

 نمىلاعت هللا نب ةسييفنلا ةرهومم لا كتي م مئادبأ اومهدو+ و فرم لتانمؤملاو زي هؤملاهدام بول ة ىف
 ةرم ىنب مث ضئارغلاءادأ ىهو تاف“ الاهكردتالو ٌودعلاءذخارالثل ةمكعة علت ناع لة هوبا كل: فارطأ

 ءادأوهو ىفاثااءارون نرخ اروسةبلانةيسىب مت تامرحما لرتوهولوالاةءاقل اءارو نمزخ ا ارو-ةيثاث
 ارو نمو الو ودم فها مثنغسلاءادأوهوثل ثلا ءار ونءمزخآ اروبةعبارت صو حتابجاولا
 ةرم ىنب عتاب ودسنملاءادأوهو سماخلاءار ونمرخآ اروسةسداسة مى تابكسملاءادأو هو عبارلا
 ولطم لوا نوص>ةعبسب ناعالا ظفح لممكست ةتاهو ركملا لرتوهو سداسلاءارونمرخ ١ اار وءةعباس

 ا دو ةعاملاءوسنمهتليذوعنناعالا نمةسيفنلا ةر هولا ند با -ناطشلا

 مدعو تاهو ركملاب ارارسص اة سس مو سول نانا تاج ردن واباطعلاوب اوثلانمانماصت صءقنت منارينلا كردف

 اهلكعا دابوأ ض' ارغلا رتب و أت امرحماناكتراب وت امحاولاو زءسل اوأتايحملاوت اي ودنملا كرب ةالامألا

 وأ تالفغلاوأ لسكء !ىلءءادالاب وأ اهدو دح نع ناصقنلا عما اداب وأا تو ريخأتب وأ ىل ع5 ااعما اهل ىف
 تادامعاارثاسنم كلذريوأ هب ودندلار طا اونا ىلعءادالابوأ عوشملتاو عوضملا هلاز ايوأ ةعمسلاب وأ ءايرلاب

 مه وغال تر ءبفهسنعةباكىلاعتو كرابت هللالاق نيصاخمان .اناعجينأ لو كت, لأسنةتاعاطلاو
 انتاجها اجب أواودعموْنْكاهَو دع مكل ناطي.شلا ناىلاهتلاقو نيداخلا مهنه كدابعالا نيعجأ
 هناوءاوناطءشلانافركذملاوءاشصمملاب سمار هناتتاط .ثااتا اوطخ عبتن نمو ناطءكلاتاوطخاوعبتتال

 ”لرثو سماوالا لاثتماب مج راحت ندع ياسا انايرا راو تادابعلا كرت اعاد انون راي هماد_توهعابتأو [
 لضف أ لو هيلع هنا ىلصهنل'لوسر لاق مرافكما ا عم ةدعاجلا هر راحت نمل ضفأو ربك ًاةيراحلاذهن ىحاونا
 هذهنا( لع وراهم اوق.فوتلاهنلالأستةىراخلا هزل اورذولأ اور ءاوهو هسفن ل .ناادهاص نداهملا

 ةدداو لك ءادابةنمؤملاو نمؤملا سيف تايامعلا باي فىدملانيدلا لو[ فتاروك ذملا عمبساا تادابعلا
 لكداو لاك ةدايعل كلو ل قم ماقملكلذااهعضوم ءاهقفلا نيعىبلااهلحتىف تاءاطلاوتادابعلا هسه نم
 ةعل د مدلا هذه ىف ىأاثبعك انقلخامأ م ف أ ىلاعتو رايت هنلالاقلاو او-ةمعن لكداول عذعورشمئذ

 هغضو مف ل عىلءف لكن اذانمىوة أ ىلااعرسموامةمةن ملا هعض اومىفا .نمأ ..ثدحأأ كركيالو ةيدمحلا

 هدنع نيفقاولا ةءامعللال ع: هكرتد الف ءوضولابادآ ةاءارك الثمهنم ىوذأ ريغ ناك ناو هريغنمعبف ل أ

 بتكىفاذكتادابعأ اعاونأن ماهري غو ضن ةارغأ اءادالعرسمب اد الا كرك ,ال-اعة:_لاىل نك ا داو

 8 نماهعضاومىفتادايعلا هذ هءادأ ىفو ندحلا حرش ف ئراقلا ىلءوءافسشااجب رش ىف ناهكلاوهقفلا

 هللا نوبحت ماك نالقىلاهأ :هّللا لاقةمالا نأ ىف ب وأ مملاو دو ل_سو هيلعهللا ىل_صدجتانيبن ةنسيلا عابتالا
 لاقو هللاعاط أ د_ةفلو.سرلا عا اعد نم ىلاع'لاقو مهر روذغهللاو منوتذ كار وهنلا مب <ىوعبتاف

 1 7 ثلا اذهيفر ناقعل يدشمتلاتادهنئ اوةتاواو خناوء عك اهتاموءوذفنلوسرلاك ان ؟اموىلاعت

 هياعصأ لاقف فم ادصسمىرلسو «ياعمتلا ىلصينلا !ثد ايلا سس نمر ” و (نع) ةريثك

 ةيممرإا هلاواجا ملا ةياغلاربب ل ياا اوسره-'و نع جنا ىنعن لأ اواءانعكلل ا مهنعدنلا طر

 ْكِِنَسْفَمالاَقما مارخلاو لالحلا ىف ىنع كنعمذخاب مصاياندمفتلهللالو-رابىأو ت تن : ىلا تاقذل أسيل ءاحاعاف

 ثفغتسا(رخ 1ثيدح فو ) نوتغملا لاب اناودبب نبالىلا كب ريم عدلاةكلذب ف فيكوتلذلاقكسفن

 سس سبي بسس سس س2 يس بلبل ل ع أ

 "يقسم طارص لا ءاشن

 يلصاداو تح هع م
 والا فأر ةيفانالثرولا
 ىل_ءالا كبر مسا جس
 انهيأاب لت ةيناثلافو
 ةثلاثلافو نورفاكلا

 !ّت د د هتاوه لق

 ي هل ىا سس

 كح قنادوت ذوعملاو

 ريولاو عفشل انيبلدغبو
 الوأ ]| يدوس ةفلستي

 ش ندرخ 1 ىفالا ل

 ةدحاوب رونو ١ ى
 حيبسو أس مخ وأ مخ

 وأ عسب وأ ئه طق

 قأةعكر ةريشع ىدحا

 هت
 اذا ةريخالاف تنقيب و

 حوكرلانم< -رعذر [| +
 يندها مهللا لوف سم

 ئناعو تيدهنمف
 نمف ىناونو تيفاعنمف
 اهق ىلذل اراب و تبل اون

 تبضةامرش ىنةوتيطعأ| ؛
 ىذةبالو ىطقن كنا

 نملذنالهنا و كتماع

 تداعنمزعبال اوثءلاو

 تيااعتوانب رثكرابت
 ٌكيلابوتنو لرفغتست

 صم سم فبم»> هع

 س ىلا ىلعهللا ىلسو
 انلرغغامهالا ١

 تانسؤملاو نب _:ؤمالو
 تاإسملاو نيلسملاو

 ممبولف نيسبفلأو



 مسه تاذ ملصأو
 لّود_ءىلعمه داصناو

 نعل امهللا مدودعو

 تودصت نيذلاةرفكلا

 َت رولذكمإ و كإميس نم

 لءاماو أ نولئاقد ولو

 مهتلك نيب فلان مهللا

 لزئأو مهمادق ل زازو
 هدرتالىزإا كساب مب

 سيمرجاموسقلا نع
 مي-رل نجرلا هللاممسي
 كلنيعت_سنانامهالا

 ىنقنودلرةغت سو

 ملخت كرفكتالو كلغ
 ىس لرعشن نم لرعنو
 محرلا نجلا هلبارست
 كلو ديعن كايامؤالا

 ك.ءااو ده -:و ىل هت

 ىشح دفعتو ىسن

 وج رود اكيباذع

 دل اكيءاذء ناكل ةجر

 صمو قمه رافكلاب

 لاقهئملساذاو ىتس
 سو دةلا لأ ناكس
 هن وصدعتدا س ثالثا

 دس عفو وةثالثلاف

 ةكسالل'بر طةصم

 0 طقحو رلا 7

 نع كاذ رد ذو_عأ

 كك نافع و ل

 كيبذوعأو كدب وعزم
 ءاسنثىدحأال كنم
 ىلهتدنث 5 تناك يلع
 سا <ع ٌكسفن

 رعفلا ىتعكر ىلداذاو
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 نكسالولالعأ نكس داؤفل ناف كا ىلع لوب مضت تألق كلذب افيكو تاق نوتنملا كاتفأ ناو كيف

 هحامنباوك ا اوىذمرتلا يرخأو < ها ةريبكدلا ف عمي نأ ةفاخةريغدلا عديت أ ململاعر وتاو مارع 1
 املارذح هي سابالام عدي ىتحنيقتملانمن روكي ناددعلا غلبس الإ و هيلعدللا ىلصدتلال وسر لاةدو < سمنان

 نء توما ل وآن وذالاو رشها وشارع ءواءاهلجت ادو توصللان مةعيساجأ لوك ماسالا ثم ليف سابم

 رجاآنم سدا سلاو رخانمس.ءانخلناو ديدح نم عبارلاو رف هنمثلاث لاو ةسذفع نمىناثلاو بهذ

 0 0 نك نواب و 0 توصل الد نيانم 0 ل

 خر اس مالسالاونا.ال كانك تونالاورهاوج اذا اها نوصحلا برت عبار

 ماداقباد الا ظفحمم ئئسلا متابجاولاءادأ تامر لا لون مضض ”ارغلاءادآ مث صالخخالا ٌتْنيَعِلااِهلَوأ

 ان ننسسلا فناطبّلا عمل بادت الا لرت اذا او «بف ممطبالزاطبشلاةاهدهاعت وبادك الا انفعدرعلا

 ىلعدبعلا وك تأ اطمشلا عمطا -نيقملا مثصالخالا مْثضئارغلا رن تتامرحلا باكسترا متاجاولا
 ةرهوح وهو هلوسرب قددصتلاو هللابةذر ءمللاوهذاعالا او هي ءاخناءوسو ناطشا ارش نمهلئابذوعأ ناعالاريغ

 تابثلا لو لهن لأسنف نجرلا لا جدها شد ونانجل تار دو رذو تاماقملا ىلع أن مؤملاجبلانب ة#سفن
 رتب ىلآبانغونخسلا كرت ىف عقو باذالا رتب ىلتن 'نمرابخللاءاياوالاو را 0

 تامرحماباكتراب ىلّتدانمو تامر لا باك :رافعقو تامحاولا كرب ىلتبان ءو تامجاولا رت قعقوئساا
 ذوعنرفكلا فعقو كلذ ىلتن !ن نمودعب ودلاراغتساى عدو طنا ارغلا كريب ىلد 3و حارعلا كك ىفعقو

 اهعسوالا اسف نهلل هلل! اكد .الهعسو ردةباهاكر ومالا عم مجقاممادباد" الا طفح ن أناس دال ةىلاعت هللأب

 هللا ىلص هنل'لوسرل ن مولاة محتارالع نمواهعانتاالإ ملسو هيلعتلا ىلسهنلال وسرت فردا كاش لاوو
 مايقلاو مونلاولالخا نمبر رشلاولك الاوت ان<سلاو تاكر او لاعخالاو ىالخالا ىف هيءادتقالا ل سو هيلع

 نيذرا«لاناتسيىفنازك م الكلاوتمعلاو

 رفاسمانيتالصلا عبجيفةماللاوق اوةدراولا عصا ثيداحالا بابل

 نيع .اتلاوةياصلان «هن] نءهو

 رهطظتلان سو ا مو هيلعاىلطهتلالوسرتاك هنعشاىذر سن أن ءىراخأ اودجأ ما امالا (جرخأ)

 5 لاقهناهس ,رعرعنهلادب-نباوهرلا-نعىراخلا(جرخأو) رغسلا فءاش لا ادد اول ركسلا

 وبأ (جرخأو) مسماضن ا هجرخأو ريسلا هيد جاذا ءاشءلاو برغم ا نيد عمد لو هيلعهتلا ىلد هلل هلي 'لودر

 برغم اى سي قلزتب معطي نأداكي ىتح سيلا ب رعت مدعي رذاسرفاساذا ناكهفءهللا ىكرىلءنءدواد

 : 1 د [ةببش ىلا نب اهحرخخأو مدصن مل #سو هياعهللا ىلصهللا لا اوسرت» د لوط و اتعلا قا عاشت م

  نيحلرا اذا مو «لعهقلا ىبس ىننلا ناكلاق هنأ هنع هنا ىض .رب!اط ىلأ نب ىلءنعىنطقرادلا 06 رخآو)

 ىلأن با ( رخأو) امهنيب عج مرصع !لعورهاف'ار تآريسلا هيدجاذارصعلاو رهلظلا عج - سجدلا لوزن

 رخؤاو رصعلا لإ ريل موب تاك لو لست ىلص ى ملا نأا هتعهتلا ىذرةشن اع 20 ةدُش

 هيلع هللا لصهللالو-ر نأ مهن ءهللاىىذر سامعنء | نعلسم 0 رخآو) رقسا|قءاشعلا لدي وب رغملا

 هجرخ ةاوءاشعلاونرغملانيد ورصعلاو رهافلا نيد مف لوب ةوزءيف هرفاس ةرفس قنيتالدلا نيب عج جدو

 اوزاجأو ثن داسالا هذ درهاط ىلا موةبهذن هاذملالاوتأ«بفواذد ةريثكث م داحأ ه#- .ةواضنأ قىدنولا

 ىذ مرقد ودج او ىفاشلالاقدي وامعادحاتقوقرفسا!ىفءاشعلاو سرغملانيدورمهءلاور هظلا نيد محل

 اًعلطم ءاشعلاو برغملانيد ورصعلاو رهلفلا نين عجلاهلزودع :رفاسملاروه+ل الاقل طب نب الاقو مم ىل» عتدللا

  ةءاج نعتالذىو رو لاطب نبا لاقاملثمعسجلازا اوحاهدح ا +لاوق أةتس ةلّمملا فو نيدلا ني زان لاقو
 . لإ ىو دونر جنيذاعموديز نةما اودي رتب ديعسو صاقو ىأ نب دعسو بلاط نأتي ىلع وتم ةيامصلا نم



 رقسدسل 0 اودرغملان دو رصعلاو رهلخلا نيب عمجلار وو هت :الثلاةئالادنعر ةفلدزع 1

 6 اذك هر كالا تقوفف اهلصرفةمدقتملارخؤم وأ ةمدقتملاتةوىف:رخأتلا ىلس:ناياريتأتو اعدت رطااو ا :

 ؟امتاقو ل ضف تام ةوالتلا باد لا ماو: دراولاةصمصلاث ,داحالا باي ريغصلاى املا 1

 4 0 1 0 2 دام ناتو قا نبدعسو وهن واود تيك :

 اهيأاءلةلوالا ف أرقي

 ةيناثلا فوتو رفاكلا ||(
 تدم نوح هلل هليا اوهلق

 0 اولوذ ىلوالاىفوأ

 ةنئاثلافوةب“ الاثنا

 د اجا لاك *» 0 0

 اولاعتتاتكلالهأ ايىلد ارق ذلالر جرا ف ؟لوتامأو ىرعلا نبالاقوة ركل لا نمسبست ا لوتوهو قا ؛ لعل عطقدارأ
 هنأ لوقلاو«كلام نعنييرسملاةياور وهوءوركمعمجلات أ عبارلالوةلاود«ق. رمل عطقل و هامن اهسفتزغسلا
 1 ولاا اقلطمزو<الهنأ سداسلاو د مزحن ا راش اوهو مدقتلاعجالريختأ: ةلاعج زو هنأ سماخلا

 ةسغيش- نأودوسالاو ىنتلا مهارباو نب ر يشن او نسا لوقوهوتغ دزااوةفرعب روعافا اورعسلا
 نا ناو 1 ةاسو

 أو ةخ.ذ توب بهذو ب واتلاىفءرا او كلامنع ماقلازءاةباو رودو هادو
 ل لد و ريسغ قعمجلا عمم ىلا هباعت

 هللا ىلص ىنلاد#و

 نم كدذوعأ لو هيلع
 ا ا ل

 0 ول 0 متت

 1 أ 5 0 ا نإ كاديلا 00 ا عال |أوةكامهلوت اوقن ق اذاو 5 نعال 0 امهشاقانادج وفر لابأ تاىوونل ا لوقامأومي وللا بحاص (لاق) رئابكلا نمرذءريغن ءنيتالصلا
 ماب دل نه

 نءكيذوعنانا مسهللا هناك عمال هتقو ريغل ةالص لس ل سوه. .لعدتلاىلصهللالو رت ؟راملاق هنأ هنع لا لهب دوو
 5. مل .. . ||| تاهيعمللا ىطرةداتت ىلأن ع لمءاوزاع واهتةو لل .ةدغلا نم مدل اةال د ىلصوءاشعلاو برغملا نيد عسجس
 ْش ع 0ع رو تيجو الصوب دالي ىفطن ر مدلااَع طد رذن مو قسد لاقل و ءهنلا يل ىلا 1 ل كو الروالر ذأ |١ ىو 3 !!ىفاط ,هتلااغا 0 لاق ل 1 6

 2 ءاشعلاو برغم اوة قرع رم هلاورهلفلا ىوسد اوتو فنيتالصنيباندنععمجازومجالو «ئنيعلا قاذك ١ و اانيلعم ا, وال ظنوا

 انيلعل_هعو أله
 هن امسي ى سم هع

 هللابالا ةوقالولو>ال
 ا 5 5 2

 0 1 1 اسمنأوكلذاوطعي لةكالملانأدرو د ورمثبلا ببىلاعتهنا مرسك ؟ةازك نارقلاةءارتءا كلا ضل ١ أ
 17 واهل مى 00 ىفناك اماهلضف أ نآرقلل ةراملاتاقوالا ىلاعت هللا هجر ىو ونلا (لاق) سأالا نمهعاسةسا ىلع كلذإ ةصارخا

 هنناىلا نادابلا ب>اةنادابلا نمهتلاراتحلا لاق «نءهلل' ىطر بعكن ءبعشا!ىف ىوبلا(جرخأو) ةالصاا ||| 6 هوقالو ل لو>ال هلئا ىلع
 هخافابقا هلال و و ع هزل بح أف نامزلا ن مرامحشاو مارخا دلبلا| 'ش

 س ت د هلايالا

 كوع 0 بحأو ةعمالا موب ىاعت هللا ىلا م انالا بحق مانالان ههللار ةحئاو *خلوالارسش :ءل ا ىلاعت هّنباىلا طا ىذ حو

 1 54 75 تاو ااا تال نا ل ءهللاراتاور دقل دل ل ىلا «تهّنلا ىل ىلامالا |||
 ميلا لاقفءا مسا ىلا دجلاو هّنلاناحسو ربك أ |هنلا اوهتناالا هلاالىلاعت هنا ىلا مالك !!بحافمالكلان مىلاعتهللاراتحناو تاب ,وكملا
 لضأ نأ كيذوعأ ىنا ةسمأ باكا لهأن ءىلاعت لوما لالا وال ال ةالصل ادعي تاقوالا ل ذف أو :ءاربةروسفر وةنملاردلا ىفاذك هل
 لوجو لطأوأ أ || نمى ا هتمسحأريسخالا هه دنهل اعدل باع ةماملإا 0 زنلاريدتمإ م4 ذىلعل ايانمتزوا وام 1 ول زأو أ لزأو ل ضأوأ خيال ن منماو لغاوسشسلا نعدعب أو باقلل عج ل يالا نالنود دهسا م هوىلللاءاز آهنل'تامانول نب ةعاق
 اذان ندرعإلووأ ||“ ئهرك .الو يدل ادع ءراغلا لضفأ وةنوب<#ءاشعااو برغل نين ةوالتل ىأىهو ري هغصن مثلرال هفمث
 الايام 5 دعيمءارقلااو درك ممن :اهحاشمع نءةءافرزيذاع«ن ءدو ادا با» او رامامأو هنفىن لت اقوالا ف :ءارقلا ناد

 ١ ال سدجلاو ريت الا مع 0 يلام دو ها وب يلطو ادوه وا 0

 ر 0

20 

 ةعطاوإ ل هئادب ,!لضفأو ناضمرروؤهاانمو ةخغاىذن لوالاو ناضمرنمزيخالارمثع رمو

 (رارسالاةنيزخ 7 )



 ىمعم فوارولىرضإ
 ارون ىنبعنزءواروف ٠

 ىلوارونىلامشنعو
 دم خاروت ىناةجاو ار وف
 فوارون ىدعفو قس

 اررنىدفو ار وف ىجل
 قوارون ىرعش ىفو

 د م ع الا رك
 ارونىناسلىفو قس

 ارون ىف ف لعجاو
 ىناعجاو ارونىل مظعأو

 مهللا نس ارون

 فواررنىاةىف لعجا
 ىلعجاوارون ىفاسل
 قل_ءحاواروت ىم#
 لءجاو ارون ىرصإ
 ىامأ ن وار ىفاخ نم
 قوفنملءجاواروت

 ارون ىتحت نمواررف
 م ١ ر ونىئسطعأ مهالا

 لو-ذددنعو سد

 هللا ذوعأ د_عسملا
 هبسهجول ومياقعلا
 هناطاسو عركحلا
 ناطيسشلا نمءدقلا
 هاد اذاو دمع رلا

 ىلص ىنلا ىلع لسلق

 س د مسوهيلعفتلا
 ى 0 تح ى

 ىتتامسهألا ىلقياو
 لهو كتر باويأ
 ن كفوا تارا
 هللامعاي لوشن وأو ع

 لوسر ىلع مالسسلاو
 صقم نق هللا

 ىل#ة لصو هاا هع

 ل ]وأما !لضنأ وكالذل غب تاك هن اهنعهللاى د .رنافعن تاّمءنعد دو ادىأ نب (ىو ردقو )سيال نإ. ةمدتو

 هه

 تآرغلا مم قذاواذالاق هنأ هنعهتلاىدر صاقو ىنأنبدء-نءنسحدنس ىبرادلا ءاو راسا لمالا لوو راهلا
 اذكو وسع ىجسحةكالملاه لع تاصل للا رخآ همن قفاواذاو حضي ةسة كالا« ءاعتاص لالا لوا
 فراهنلا لوأفم-هطلان روكم ءامحالا ىف( لاق و ) نامتال! ىاذك مالل ا وةالصلا هماعىنلا نعمت ولا هج رخأ
 فيصلا وللا لوأءا ثلا فمن! بس كراباانبانعو برغملاة:سىتهكرفليللا وأو رعفلا هنس تعكر

 جرخأوني_عباتلا نمةءاج نعدواد ىنأن باهج رخأ منا مول مولا نسب ( هل سسم) «ىتهتن اراهنلا لوأ
 *(ةلسم) ةنيللا لحتد مايصي هل متن ملاق مالسلاو ةالصل ا هيلعىنلا نع هنعهنلا ىضر ةفيذح لأن ع رازبلا
 هإهأ مج تآرقلا مح اذان اك هناهنعهللا ىذر سن أن عىناربطلا جرخأ هءاقدصأو هاد أرض نأ بهقس»
 كيلاانلسرأ ب الاقو ةمامأ ىلأن ب اهدنعو دهام ىلا لرألاقة بنة عنب مسا ن عدو 'د ىفأ نبا (جرخأو )اعدو
 تارقلاممدنعنوعمتساوناكلاةدهاحت نءعب رخو تارغلا مس دنع باح سءاءدإاو نارقلا مت اندرأ انال
 «بلعناك دقو راك ذالا ل ضفأ هنالنارقل اةءارقلءوض ولا بست «(هلكسم) «هجرلالزت”هدنعلوقب و

 ةءارقلاهركنالونيمرخا ماما لاقثد دا ف تدئاكرهط ىلعالا ىلاعتهلئار كصذي نأ هرك مال لاو ةالصلا
 نأه:ءىلاعتهلاىذر ىلءنعىو ريت دل عمأ رقي ناكم السل اوةالصلا هيلع ىنلا نأ حد هزالُ رمحأل

 هزعحب وأ هبعتجال ناكو معال اعملك أبو تارقلا انئ رقيفءالخا نمير ناك ملسو هيل هللا ىلصهنلا لوسر
 ىتخ ةءارقلا نعللدسمأ عر 4تضرعف أر قب ناك اذاؤبذهملا رشف لاق ةيانجلاري غئث نآرقلاةءارقنع
 ىلع هرارمماو ف محملا فراغنل!امهلز وك مهثةءارقلاامولعم .رقذبالاو ضئاخلا (امأ ار)اهج وزخمتتس

 عيبستلاو ركذلابنعالزو< وةستلادملا, فدصملا سكمرحت ليةوةءارقلا هلهركسشف مها !|سخةمامأو باقل
 حورؤاذك ةروكذملا ماكحالا فبنجلاكءاسغنلاو ضئاحلاو مالس اوةالدا اهيلعىنلا ىلعةالصلاو ءاعدلاو
 هركوذ_ةسم او ضفأو ف يظن ناكمىفةءارقلا نست «(ةلئسم)« تو رهطملاالا هسعالىلاعت هل اوةقناسلا

 فرح او ىشاملاةءارةىواتفلا ضعبفوامجف هركالا:بهذموىوونل لاق قد رطلاو ماجلا ىفةءارقل موق
 ىعشلا هركوىاهلا ىفاذكرهاطريغمضومفالولاؤسالالو قاو-الا فأر ةبالو همشموأ هع هلغشد تاز وحت
 اعشق“ البقتسم سلك نأ سقاس ( هل 5سم انيهذمىضتقم ..دولاقرودنىهوىحرل'ثنب و شا ىف

 نءهجام ندا رخ أ دةواريهاتو اريقوواسمظعت لامس نأ نسن (ةلاس)) هسأراةرطمراقوو ةةمكسإب

 عطقولو او اباهو طف نارقلل قرط كه اوف ااعوذ م «ذعديج دنس رازيلاو اذوةومهنعهّلا ىذر ىلع
 ةشعم كارقلا ذاكاءرك ( هلئسم)) اضدأ كاوسلا ةداعاذوعتلاباحكساىضَتَقف برق نءداعو:ءارقلا

 موق ى أيس هنافدسذلا لاسلف تآرقلا رقنماعوفصنيص-نب نار عشب دس نم ىرش الا جرح أ واهب بسكستي
 مسؤراوعفراءارةلارسشعمايلاةهنأ هنعهنلا ىذر باط1خا نب رعنعءابدقو هب سانلا نولأس تآرقلا نوري
 ىنلانعملاصدنسم اما (ىورو) سانلا ىلءالا.ءاونوكنالوتاريالا اوةبتساو قب رطلا كبل مضودقف
 ةديرب نعى هبا (حيرخأو) تانعار تع فزح لكم نعل همم عفربل ملاط دنعت ار قل ارق نم مالسل اوةالصلا هيا
 هيلع سوا مظعههجو وةمايقلا مونءاح سانلا هب لك أتي نآرقلا ار قنمملو هياعهتلا ىلصهننال وسر لاقلاق
 هريغهبلعرتؤد نأ دحال خبذيإلىلاعت هللا مالكن الى ملا لاقدحأةملاك- نآرقلا عطق ركب (ةلاسم)) مل
 دحاول حرار قبو أف حاصملانمنارقلان و رقب موت ةصالمللا فلاةهلعمو هيداريغل راقلامايق هركبو
 هلع ىذلا هذاتساوأ ءونأو أ دحاو ماع<ءلء لد نااؤلاة إال راقلا ماقف فارشالا نمةلحالا نم هماع لت دف

 امنعمللا ّىض ررعت اناك يمعلا فا قبا!هديأو ها وعالكالذى هوسامو هل>الم وشب نآزاح مل ١

 (ةلئتما) ةءارقلادنعىهلءامىلارظنلاو ثبعااوكمعتأ ااضد ركب و هنمخ رغب ىتح ماكي ل نآرقلا ًارقاذا
 ىصعملا ىف:ءارقلا ةلدأ نمو ةيوا_اعمةدابع«فرظنلا نالهلظغح نم ةءارقلا نمىل ضف ف صصملا ىفةءارقلا
 ةجردفلأن هملاريغفنارقلا ل جرلاةءارفاعوذ رم ىنةثلا سوأ ثد دح نه قوبلاو ىناريادلا هجرخأام

 هنءارقو



 6هأ

 ه:ءهللا ىذدر سوأ نب ورم نع هي ودنا( زخأو)ةجردىنل أى ءاذ ىلع فعاضت فضلا فهن ءارقو

 ةلذانلا ىلعةر وةك لفك ار هاط ءا رد ىلهفعاض طئار | خللا كا 1 «.لعىنلا لاقلاق

 له فل: اريبكلارمثنلا فو التر ارةلال درو اعتلاةتارقااةءارقىف ل .ةرثلا نس « (ةلاسم (
 اردقل>أ لدرتلا:ءارق بارت تالا فانت [ض ب ناسحأو ١مترثكمةعرسمااوأةءار ةلاوإتو ليمترتلا لضفالا

 ويذ 0 0 راسا ند اددعرتك 00

 ل اننا قركمتلاب يلق ل ةسش, نأ كلذ غدوة الانا ا او ريدم

 نأ ا ا 0 2-0-0-0 ووو لاو اوالا ل 0 لكم

 2 5 اوك ايتف او اوكمت متافاو 5 ةاذاقةنأ م َدلا اذ_هنااعوفرم كاع 3 82

 ا ل اف وكن ةرو .كدلع راق ىلا لاقل سو اءهنلىلس هاو رت ريد عنب كلا دم لس رص نم

 أ ديدشأ اهنعولاوديدهتلا نءأرشبامل هأتب تاءاكملا لص ة ىف هب رطو بذهلاعرمت قلافو اوك اهةفاوكمت

 نءهناف كلذ دقف ىل كل ماف ءاك رنرحكلذدنعم ريض < من افا سف هريص ةثىف رك فد مد »وهعلاو قمثاوملاو

 سانل اذاءراهنب ونون سانلاذاول .اب فرع نأ ارةلائراةل ىنبشب «_تءهللاىنةردو بمب |لاق بئاصملا
 ذاهنزك و نولاتسانلاذاهعو شكو نوضو سانلاذاه_ةمصو نوكسغي سانلاذا هئاكمب و نور اعفم
 كا ا الار ر كت د سارال «( هلك سم) « ىطرقلاريسغت فاذك ها نوحرفلي سانلا

 ممذعت نأ خ١ خد اىتحاهددربةب ايماق سو هيلع هللا ىل «ىنلا نا ىرابل اهنا هنعى ذر ىراغغلار ذى نءهريغو

 هلوقل هفالخ ىفاشاا بهذمو ثمان :ارهااباوث لودو ىلع ةثالثلاةمئالاو( ةلكسء)# ةنأ ََ . الا لدابع مناف

 اماةلمةلا لب ةّمس و طولا تأ ارقلا ارقي( ل ءسءل# ناقتالاىفاذك ها الا عسامالاناسن الل سل تأو ىلاعت

 ءوضو رب غىل !ءارقنا اوهذاتس  ىدي ندد هول ؟بدالا ةثي هى سام وئك:مالو مرير .ريغاسلاج وأ فاق

 رصسلا ىفنوك.ناو اماقةالصلا فار قب نأ لاوحالا لذفأو كلذنود«:كلورضف اذا أهل ذاعسطضم ناكوأ

 نوسجت فرح لك هلتاك ة ةالدلا ىف مئاقوهو نآر لاَ ارذنمههءهللا ىذر ىلءلاقل .عالالضف نم كلذف

 ناينك رشق جو ريغ ىلءأر فن هو ةذسح نورشعو سمفن ءوطو ىلعوهوةالصربغفأرقنمو ة:سحأ]]
 ةيافك ضرف هنالعوطّدلا ةالصنم لضفأ ةحئافلا ىلهدازام ظذكلاغَت الا ىووخلالاق ءام>الاىئاذك

 ضرف نود مول ارئاس نمةيبافكسل ا ضرغب لاغتشالا نمىل ءفأ هظف<لاغتشالا تأ نب وغأتملا شعب ىلا
 ةباىأ ل جرن ءابنذمظدأرأ ملف ىتمأبونذ ىلهتضرغمال_ىلاو:الصلاهيلعلاروهشملاث يدا فو نيعلا
 هلبا و المأ القفا تاك او 5 ءرظنلاباهجءار :ىلع ردد ملاح ىلهلو#ئانأ اطعدنءنامس لامع ماهسنفاعاففد أ

 حرش ىف ىراقلا ىلع هرك ذاذك ىنت مولا كلذكو ؛ هنفانثاناك هنأ |ناعتااوقن ذو مشالذو ملعأ
 نا ارقلاةءا ارةتال ماسلا اوةالصلا<لعبحتالى ونلامسأ عهمسإ و نارقلا ًارغيل-ر « ( لاسم ( لا

 لاو انسحيناكةيلع لسنا ةءار ةلانمغرفاذافمالسااوةال هل اهرلعى: لا ىلع ةالصلا نمل ضف ماقناا ىلع

 ناذط اق ىف ذكيا لعب

 تامسقت هدفو لال ثالث ن هلذأى فهم تىأنآرغلا ًارقنمهةغب ممالسااوةالدل هيلع وق باب)*

 « (تامْزلا طس وناسالاىطةءأ ارةوريشنلالاوح أى ضةفعةمتحلاةءار :نمرخأ

 ارق نمامان ههف مهغي ملى هه ب ملاق لو هيلعهنلا ىل_سهنن'لوسر نأ هنعهللا مرو ربعي هللادبعنع ||
 نم نكم مل كاذذا هنالث عع هيفو مايالا نمىأرفت نبأ (لاقو) لاماىأ ثالث ع نملفأى ف هقحىأنآر ةلااا

 نآرقلا نومتئاوناعف فاسلا نمةعاجس سي دحار هاط ىلع ىرح ةلالملاوتلعلا برس هيفرك هتلاوهزتقتلا

 وهام ىلعة ع سياددعلاموهغمتأىاارظ'نو را هيذعنانو ثالث نملقأ ىف مانا اوهر كوائءادألث ىف ١

 م دحمل ىلعو ارم

 ى ونذو رفغا مسهللا

 كّدجر باوبأ ىف نذاو
 لعيو ما نسم ن ى

 انءلع مال اهوخد

 نيحلاطلاهتلادابعىلءو

 اذاه س صه وم

 قل مل هنا
 .وهيلعهتلا ىلص ىنل
 ىنمدعا مسهللا لقماو

 نس كليشلاوع
 -رلا ى سم بح

 نمل[ امهللا ف قى

 مساب وأ سدم اضف
 لوسر ىلع مالسل او هللا

 م ى تا صم هللا

 ىلعو دمحم ىلع م هللا
 لأ هع دمي لآ

 ىهناو ولذىلرذغا

 تا صم كال ضف باونأ

 ىدن وح سلجالو ف
 عم«ناو مخ نيتعكر
 دصسملا ف دسش نم

 هتيااهدرالل ةملف هلاض

 , دحاسملا ناف كاع

 ناو ىه م اذهلنت
 عاتبروأ عسب نمكأر
 حب رأالل ةيلفدوصسملا ىف

 س تن كت احن هلبا

 ناذالاو مح صم

 ةدلك ةريشع عم

 دازو ما 4ع فورعم

 ةالصلا ميصلا ناذأىف

 دنيت ص موذلا نم ريخ
 نذؤالا ممم اذاو ماق
 ى ع لوب كل ميلف



 لور درك نك 0 م

 م ةعكرف «ةئوتاسعثالث نو رخ اون: منو رخ 1و هيلو ول لوما دك باو صال هد عخدالا
 نورخ اورهثلك ىف نورخ آو نب رهش لك فرم ةعاج همتفن الثا ا ىلء نو رخ :ادازو ةرثك نوال
 نباوتباننبديزونافءن بنام ءمنمو مهريغوتيا هعلارنك أ 6-1 ٍءاعو مس لكى نورخ اورمشسع لكف

 ماسعتالا ةروس ىلا هلو أ نمةعججلا موننو رقد اوفك م مناف زي عج مملعىلاعت هان اوضربعك نب ىبأو دوع سم

 نم نينئالا مولو هطةروس ىلاسنولةروسنمدحالامولو سول ةر وسىلا ماعنالاةروسنم ثيساامولو
 راو و اعنزألا مونو صرلاةر و ىلا وبك زعلاةروسنمءانالثلا مودو توبكشعلاةروّسىلا هطةروس
 اذه ىلعنارقلا متفنمومرمأ هذاك نأ ارقلارخ ىلا ةعقاولا ةرو.-نمسدخلا اموبو اول رو املا

 هنأ هن-ىلاعتهللا ىذر ىلع نعةباور فو هيواطم لصحو هءاعدهللا باحتس اعد م”لصفالد ع وبس ىف بيئرثلا
 ليئارسا ىنب ملا رنات املا عةدتاملا ع .ىاةعجاىفةسوتنلا ةئافلا اهلا, ةراش (قوشب ىف)لاق

  هيلعهللاىله هنأ ناضشلا (ىو ر)نآ ارقلاوخ ىلا مئة داولا فاقىلا متتاؤاصل اوواوىلام 5 ءارعش دبل نيش ىلا م

 كلذنأ راتخناىووالا (لاق) ناؤءالا م محن ىعمسلا وشلذ لدتتلو حبسفرقاو رك بقادبلاةلسو ا

 /هعم هل لص رد5 ىلعرصتقملف ف راعملاوفئاطألا ركدفلا قيقدي هل ارهظ» ناك ن :صاخشالا فالحل اب فلم 0 7 0 3

 رصتقماذ نيلسملا تامه «نمكلذري وأ تاموكسلا ل دفوأ لعلارم ند لغم أخ نمكلذكوهؤ ر قدام موقلك 0 0

 ىهو ةيلار ةدالادب للا جوزخريغن م هنكمأا مرتك ةسيلق ءالؤهن منك لنمو كلذ نم هءزعال ردق ىلع 1 0 ١
 لو «اعب راليالافواعب راراهنلاب مك ىفودلابتاكن باليل ادمسلاناكىوونلا ا م

” 7 
- 
10 

٠ 

 دم خ هللابالاةوةالو

 دم ةنخلا لثدهيلق

 موس نيس لاقنم س
 هلاالن ادهش نذؤملا

 كنب رشالهدحوهلئاالا

 هدءعاد_ *نآو هل

 اب رهتلاب تيذر هلوسوو
 ماللسالابوالوسوذفجاو

 8 يبا يشلا باحصأ نم فارد سلا ىمومخيشلا نعىو ردقو امرا امسب وناسالا ىطىدابم ىل-هلجنكم 1
 || ةاداسال و رخال تعتدعي ًادتبا هلآ هنع لل ةنوة هى لا نيعبسر ابل اوزمال افرع تاك هنأ ىل رغملانيدم جسد ندو ب د

 1 (جر رد | .او) ةاكشملا رشفك :راقل ا ىلعو ها ءامص الا و هرك ذازك انوع ا رحنا دكالا ضعي هفوهوزا ثيحبابلا 0 1

 3  ىلصتآرقل ا دبعلا م متخاذا و هيلعدقلا ىلسهقلالو.-رلاءدجن مهب: نعببهشنب ور#نع سودرفلا 15 ةطاتاو

 1 5 ' مح نأ ئراقلل نبني نامسبلا فثيالاوبأ (لاف) ريغعلا عم اطاىقناذك كامفاأ نودس هم دنع هد هناع 1 لولا هتان

 : .نآرقلا أرق نملاق هنأ اعن هللا جرة فين ىلأن ع ءداب لور طل وردت نازل طش مانام ةنسلا هللا 9 ع
 5 اهيف ضيق ىتلا ةخسل الد ريح ىلع ض هر عمال ساو ةال كل! هم !هءلع ىنل انال همس ىدأ دةفنيت ص نس لك ىف لإ 0 0 تن
 || يبنلالاسو رمن هللاد_.نالدجأ هيلعضأ 'رذءالب امو نيعب 1100 اهجحس ريحا هركإ هريغلاقو نيت 7 0

 | 0 ناقتتالاىاذكدر دوب ءاوراموب ن يعبر أى داقنآرقلا ميكى مالسلاوذالصلا هبلع ا تو
 ٍظفلاو هل .سولا ادهم
 7 / و (ةءارقدسي مدخلا كلذ غلب ملاذا ةءارقلاةممعتدو دحىفةالالا اونأباب)* ادرخامل ا

 01 هسسغن عودت نأريغنمفو درا مهن اوه سفن عيت »و را خص” ىهةءا ارقلانأ ( ملعا) كلمت فيرس

 : ا مالكلا نالدودالب : ةعار 5 ىوست ”الثاسالا ةكرحدر نال خفلاوفاو دنهلاراش اف ةءار :كلذ 00 ١ داعبملا فاخالكناى 3

لعف ةءارقلانالوةركلاراستخاوهوهسفن عمم ل ناو زوي فورملا ماذا (ليقو ) مووفمع ومأ مس معمم سم نمام : ىد
 م 

 نيذشلا لوق مصالا طيحمللافو ئراقلاال ماسلا لعف عاملا نالعامجسلا نو دو زملا ةماقاب كلذو 3 ريك و ركشءادنلا
5 

 37 د 8 ل لقا قامت مال لاوتلسلا لعاب : ركن نا 7 دعا 0 5

 ا : قالو اوسر يلام ىن رد ١ وعسم ان, هتباد.علاق :هناقهريغ نمتأق ةءالاشعن فتآ آ رقا 15 َت 1 سلا

 هتجرد نيبسادالا

ي( ريمكسلاحرمشللا ع٠ ىا-ىفاذك ىلضفلاو فاودنهلاىأ هلال 0 الودبو
 3 اقل نموه ضرغلا تأ ةنلدلا ج

 نابل و رفاذك اهمذامع لمعي لاهمناعمر ووظلا مئابم' عمن و هاا ادعنأدهشأو هنتاالا
| 00 

 | 2020. ريغلا نم نآرقلاعاقسا لئاشفف ةدراولا ةصصصلا ثيداحالا باب]# مهالالوقب غهتتالوسر

 ١ 8 ١ » (اهريغف هاب اوةالصل !فعام-الاةيضرف نانو 0 .ولا 0

 : اليف ربعك نم ىناللاق مالسلاو ةالصل اهيلع هنأ هنعهللا ىذر سن نع ىراضلا (جرخأ) قرا ةاتسلا
١ : 

5 5 0 4 

 ا



 ' 1 دوي

 نكن

 تارقف ىريسذ نم هعممأن ا بح ىفالاق لزن أك لعو كمل عرق أثاق ىل أ ارقارمملا ىل .رهورسو كل

 ُكس>لاق ادموش ءالؤه ىلع كب امج دمهشب ةمأ لكن ماذ . "اذا هيكفان الاءذه ثدت ىدءاسنل ةروس

 انر كد ىرعشالاىب مومىلاللوق هفنعهللا ىذر ر*+ناكو نا راعقتى اردت ةانمعاذاف < ءلاتغتاافت الا

 00 ةالغلا قانا لو ةالعلاًوالصلا ن ني :موااريمأاب وقم ايو الل وا جر ةيفاشن دل : و

 نع ىلتدلا جرخأو ةمايقلا مونار ون 1تناك ىلاعت للابن مالا عسا نممال_بل اوةالسملاهماعلاق 2 7

 3 تاكد يم 0 ا ردا 0 نعاني قاتلا كو 0

 ن هلا رقاذ ل .عز هل وكلف دم يس ا 0 نمتانعالا ضعيف اريغلا ّك

 دوضقملان ا (ملعاو ) هيابتحا صال دفا ونار كطلسل ا يدر رت يلعلاوةدناوهل اوعمءاف

 اهريغىف بدنو ةالصلاىفنآرَعل 'ةءارقل تاصنالا عزمش واو عت فلاب لم_هلاو قئاَمحلا مهفنآرقل لاراب
 ىدؤر مهلاود_حاو ناسبأ اره ئراقلاو هيئذأب عمد ف آثصابو عم هنالنارحأ عم حالو رحأ ئراقللو

 تاف نمو لنااةروسفونكم:ر وسفنامبلا و رفاذك هنوالت نمبوث أ «-ءام-ااولاقاذإو ضرفلا

 نادراهذو مايقلاهيلعفالاو ريأتلا نط نا ىسنلاهيلعفدي والب أطخو نمبر قب نف تارقلاعاتءانذالا
 هيدمحلا مد رطل' ىاذكنيملاظلا موقااعم مىرك ذإادعبدعتتالفررمطالد ردق

 دابعلا مالك ىلع ىلاعت هللا مالك ضف ف ةدرارلا ةصصلا تعد داحالاو تان“ الاباب)

 ىاعتهنن'لوةبلسو «.لعهنيا ىلسىنتلان عهنع هللا ىذر ىردل اد يع يبن عىرادلاو ىذمرتلا (جرخأ)

 رثا-ىلعهنلا مالك ل_ةفونياثاسلا ىطءأامل ذفأ 14 ”هطعأ لسمو ىر 1 ذنعتار لاه[ #شنملحو زع

 ىئادسم نعىكر 5 ذو تآرقلاهلغ:نمءاورفو عياصملاىفاذكهقواخ ىلع ىأ هقل ىلع هال ضنك مالعتلا

 مالسل اوةالصلاهماعىنلان ءهنعىلاعتهللاىطرةرب رهين عفاربطلاو ىلعي وبأ (جرخأو) ناقتالا فاك لا

 ىذرس نأ نعبيططناوى بدلا ( رخو هعمل خرئاس ىلعن رلالضفكمالكلا اراس ىلع تار ملال ضفلاقهنا

 ريغصلاعماجلا ىفاذكن ارقلا أره افهي رت دحين أ كد>" بحأ اذالسو هيلعمنلا ىبصهنلالوسرلاق لاق ءنهّللا 1
 ىلاعت هللا باك ثي دحلاريحخ لاق هنأ مال_سلاوةالصا!ه«بلعىنل نع هنعهتلا ضر رباج نعمل (جرخأو) :

 هللا نودئن لكن ملضفأ انارعلاناهنعهنلاىذر و ههجوهتلامركى عزعلوهوملسمثءدح (فو)
 م .رك ىلاعت هتلادنعنارقلا ةمرحو ىلاعت هللا قف ذقسا قف نإ ارقلارثون /نموهتلارقودةفن ارملارقونذ

 لعجنءوقدصن آرقل اهي نمو عغشن ارقلاه غش نف قدصمل-امو مغ ثم عفاش نارقلاهدإو ىلعدلاولا
 زوق تو سكملا هللا ةجرتنوقو غم م هن ”ارقلا لج رانلا ىلا هقاس فلول هن موةنملاىلاهداقهمامأتآرقلا

 ىلاعتهللاوسكس 'هللاباك“ :/>ايهقاىلاودقف مهالاو نو هللا ىداعدّمف مهاداعنمهنلامالكتومظعملاهللا

 2 -ناىوأن ثار لال نعمفدي وايندلاءو-نارقلا عمن 5 عفدي «ةلحش ىلا كيب < وا كدر هباك د يقو"»

 نك ارغلاىفنا و ءاسعسلا ميدأ تحتاممهلريدنمننا باك ماهي !ىلا." وبهذةرعد نم هرب اريحخ هلل ابا نم هب 1عهسمو

 ريضمو ةعم ر مرتك ىف ةمايقلا مولاهحاص عفش هللا دنع ف. رشل ا اههحاص دي ىلاعت هللا دنع ةمف عمر وا |

 ىلاعتهّللامالكتآر ةلانأ (ملءاو) ىطرقلاريسفتو ةاكسشملاحرم :ىىراقل اىلءهرك ذاذك سا ةروسىهو
 ( طوفعح ول فدي نارفوهلب )قكاعتلاقو(هنأ الاهّتيا 0 طوف خوات دل

 ةالملاهيلعلاقو (نيملعلابرنملد .زغت نوروطملالا < سال ترنكم لس فم ركذا ارقل هنا ) ىلا «؟لافو

 نكلل ناذلابدحاو ىاعت فلا مالكوودعل دالي ىلانآرقلاباورفاسنالوبنجالو ضئاسنارقلا رقيالماللاو |

 مه هب د الا ثي دحلان سح أ لزن هللا ىلاعت لاق باوثلاو ماك الا ةرثكب ةلزخا!بتكلا ةقب ىلعتآرقل اهنا فرش | ١
 ميج ىلع لزتامم نسا هو هس رتاعمةحالمو همظن لاهي ةناغالو هنسفبةيا مال ركل نآرقلا تالق : :

 تلا مالك نالوهزاكتاو هزاحاو«ةحاصغلشثي دحلان سحاضداواماكح ا هرثك ودلك أوزيا-رملاوءاسنالا ب

 هّتيحمنيفطبصملا ىو

 الاهركذ نيبرةملا فو
 موب ةعافشلاه4 ثبجو
 لاق نم ط ةمايقلا

 ىدانملاىدان» نيسح

 ةوعدااهذهبر مهللا
 ةعقانلاةالصلاو عاملا

 ضراو دم ىلع #م
 هرعيطذستال اًض رع

 ١ هيوعد هللا ناسا

 هب لت نم ى سط
 نيةياظةدتوأبرك

 سكربكا اذاف ىدانملا

 اذار ديت دوتناذاو
 لاقةالدلا ىلعىح لاق
 اذاو ةالصلا ىلع ىح

 ُع حالفلا ىلءىح

 هذ_هبررمهألالوةد

 ةةداصلا :و_ءنلا

 قالاةوءداها باكسملا
 انم-اىوقتلا ةو
 اهلع عمو اهاع

 اذلعجاواهلءانشعب او

 هايح اهله رايح نم
 هنلالأسب اناومأو

 ءاعدلاو ىسم هتحاح

 ةماقالاو ناذالا نيب

 بح س ت اد دربال

 الامان ص وطالت
 امندلاف ةسفاعلاهّللا

 ةماقالاو تن ةرخ“الاو
 ركحأ هئلاربكأ هللا

 هللا الاهلاالنأ دهشأ
 لوسر ادم تأ دهشأ

 يح ةالصلا ىلع ىحهتا



 20 حال-_هلاا ىلع

 ةالدا١تفاقدت ةالضا

 هلاالريك 5 هتنارمك هلأ

 0 ا
 2 الا نا'ذآلاك ىذه وآ

 ىللد ةدان رو عج رثلا

 هع 1 ةزابضلا سماع

 ةالصااىلا ماق ذاو +

 لاق ت تام ةيوتكملا

 قي م مم

 ىدهحوتهح وت 6.

 رساذ ىذلل
 انأامو اقمنخ ضرالاو

 قالا هنا نيكرشملا نم

 قامو ىامحتو ىكشو

 تاوهسلا

 كد رشال نيماعلاب ردلل

 0 أو ترمآ كلذ. وهل

 تنآمهللا د نيإسملا

 ىر تنأالا هلال كلما

 ىسفن تل طل دمءانأو

 رفغاو ىنذ. تفركءاو

 رغغال هنا يبونذ ل
 دهاو تن الا نوثذلا

 قاما ل
 الا امسح الدجال

 اميدىن# فرصاوتنأ
 الا اٌعيسئجع ف هرمددال

 كدب ق هلكر ريل و

 كلَيلا سال رمدلاو
 تكرابتكيلاو كبانأ
 لرةغتسأ تمااعتو

 هع هم كيلابوثأو

 م ىاياطخنيبو ىنيب
 قرشملا نيد تدعاب

 لسا مهالابرغملاو
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 نيد هلال أه ئانال) رنا يدعووفاثارثكأ( زي زحباتكل ناو ٌتد_< قول تهريغ مالكو مدق
 قهرا ةنحن "الار ومالا ءريخ امذالو ىضماعرمخأ اسمة لطابلاهسيتايالعأ (هفلخن مالو هردب

 ءىحالو هلءقىتلابتكلان مسيذكتلاهيتانالوأ ه2 «صقش» وأ <: كل الت اطمشلا

 لطابلا هت انالب كسا !ًءزءنمناةدمحنلاتالد وأتلا فو( دج ريكح نمل زن ) هش ١ وأهل اطمن باك هدعإ

 ءاشن نم ىلع هتمكك لزنب (مكح نعلين نش 9 ل ءعلاب هةلحش ع نمالوناسعالا ع نءهندب ين نمتالذختا لهأ ىنعي

 لاقهنعمنلاى نهر ىلع (نعو ) ةمكلاةرذاصا مثالا هذأو هماكح ف (د.>) هبل حعل تا ءاشن نمل هدام2ن

 لوسراباهنم رخل اامشلقن نتف نوكتس)ةهقللريمذلا (1مناالأكوةب راسو هيل ءهلن' ىلص هللا لوس ا
 نام: ( رابج نمهكرت نملزولاب سيل لدفلاوه ننام كحو ؟دءبامرعشو كلبقامأبن فهلا ناك لاقعلا
 نعو هنعضار ءالا اون رق | كلر نأ ىلءكلذب هين همو تلاع“ رعشد ناسنالا ىلءقلطأ اذ ذارايطاو نأ

 هريغف ىدهلا تان او راحوا كسا: «كفااوعرتك قاتلا همدق)ةقاجلا وريم اوهام اهيل معلا

  ةنامأو هدهعىأ (هللال .-وهو) لالضيإ ريغ ىفئثلابلط تافآ هلالضلاتوم* ', رابخاوأ «ملءءاعد(هللاهلذأ

 ىلاءانعسلا نمدودمتل_. ىلاعت هللا باين ارقلاثن دخلا ىفوهادهر ونوه ىل_ءقو باذلاهنن ود ىذلا

 رادنءفاحلادارأ نمد ستيف هماعقدونن .ىلاةل هولاوىوةل 'بيمااوهل .ةودودمتر ونىأ ضرالا
 ةجرىملاىدؤما عاطقنالان ومأملا ىو ةلابيسلاوه ىنعنك وعلا ىأ (نيتملا) رورسلارادىلاةناثالاور ورغلا

 موو ىلا يعدل تباثىوت هنا محلا ىأ(مكحلا )هب ظعتد وهب ركذةءامن ارقلاىأ 0 كذلاوهو) ب رلا

 له العال (ءاوهالاب خي رئالعذااو هو رم ةمسأ !1 طارسصلاوشو) هفملابا قةمكمل اوذوأةمامقلا

 برلا مالك هدلشل ثرك هريخدر طاتخالىأ (ةئسلالا هي رستلت الو) الاضو ع دمأَسم هيوهشأل عن ءاودالا

 ةيضختشم ىف تناك ةديد> ناعم مهل تاحن ا و ركسفت اماكل به هنكم مولع اطيدعالعأ ( ءايلعل اهنمعسبشدال )
 هرءا ارقةنارهناو ليال هقنو رو زالع'لباذ ةقواحامه- مكرضلاب قاع ئدلاقاحنم (قاغالو)

 ةمنب ركفتملا ناهذأو نيعمج ىلا ناذ آر اونيلاَتلاةْمسلأ ىلعهتوالتر ركست -نعىأ درلا ةرثك نع ء)هعامساو

 ةرووشملات ا , الاىدح ا هذهو نيةوأخلا مالكه ملعام فالح ىلءهذلرثك اىلاتل اهولَمي » رمح لكر ب تل ل» ,ىرخ دعب

 مىأ (نملا هتنت /ىذااود)ةرب ضصعلاون اوفوةبيل | مث اعمهنكىلادح  ىسهتني هالك( هبث اعىْطَمن ::الو)

 (دشرلا ىلا ىد جي هملغن نسحلا بيع ىأ ةغلابمال هيفصو ردصم(امعان آر ارةانع-ايا اولا ىح) هتعممذاف قت

 ايدهمادشارنوكب ىأ (دش رهن ل ينءو ىدص هيلاقن م) انقدصىأ (هيانم ”اه) ريخللاو ناعالاىلا لديىأ

 اومهتعاوىاعتةوق) نايم حورو باص فاذك (ميقتتسم 77 ل و

 مالسلاو ةالصلا هيلعىنل !نعهنعهللاىذردوءسمنب ان ءوتارقلا اوهىدسلاوةداةةلاق و جهلا لمح

 0-0 - سك نمةبصعو عفانلا !ءاغشلاو زيمملار ومااوهو ىلاعت هللا ليحوه تآرقلا اذهنالاق

 دع ىلأ نعر , رح نب ا( رخآ 1و) لب زنتل !لاغساذكهتداطوهللارمابىأهقالبذت تابح نا اولتاقملاقو

 ص خرالاىلاءامسل !نمدودمملاهنلالم> ىههلاباتك مال_با اوةالصل !هماعلاة لاق ا ىطرئرذللا

 باتكن واني هللاتورب نم ثبب ىف موةسلاختاملاق هنأ لسو «يلعهنلا ىبصهننالوسر (نعو) روثملاردلا ىفاذك

 لعالو ا تشرد عرت دودج يبشر كالا تبتتحالا ميت هيوسرادمد و 3 عز هللا

 راركشب ئراقلادادزب وثيدحلا سس هنالث ارق االالوا ةرركم لك م-غاوقىلا ةراشاةن والتى هن رك
 هءاغلمإ !ضعب لاقو) هزاع اذدو هب واح ىنعمهلرهظ ٌئراقلاراركش.ن ارقلا اواياوثوامهذوانامداث آر حلا

 ناؤافاشف نيب ناوامفاك_ةزح و أنا ةنجلا حا ان .وريخال لدو قدصل اناسلو عطاسلاروذلاو عداصلاق ملا

 ىلعيوبأ (جرخأو) مقسلاءافشو ماكل ر هوجو علا ناودو مالا ر حالا ؟ تاور ؟ذدخررك
 هدلسعل رةفالئغنا ارعلالاقهنأ مالسااو ةالصل هيلع ىنلا نع هنعهنن|ىضرةرب رهىلأث د دح .نمىارياغلاو

 اسم فم ارقلابنْعَس من مان سبلو هنود ئنخالو هعم هرشفالىةنآ اعلا“ هبا اورفوهن رود ىنغالو

 ةالصلا



 ا

70 , 
 ءءااو / ١

 تبأأر هّللاهجر لمنح نبدجأ (لاقو) ناقتالا ىفاذكُث ر عاتمهدنعو دعس ىلع تدنيحدلاق مالس لاو ءالدا ١

 نوب رقتملا هيبرةتلاملضفأ ن ءهنلأ -الةثامملا ما «#تأر نمل ثاقفةرمنيءستواعس مانملا ىفةزعل ابر
 ريسغب وأ موهفبب .رابتلقف دجأاب ىالك ةوالّمإ لا قف ك.!!نوي رمااهيب رةدبام لخفأام 3 راب تقف هتدأرف

 فاكمرضرالئل تالاخلا ل5 ايسلاخي نأ ىن.خرف سياج ريسحت ناك اذاو ى-هنامهفربغب وم_عغب لاقف مهف
 ةدايزب هع ماقالانا اره اد أس ااجامهنعهّللا ص ر( ةداتفنع دو) هنعلب نارقل رك ثار 3 تاهت دملا

 ىطاشلا حرش ف ىزبعجلاهرك ذاذكن اصقثوأ
 ىلع بطاون نأدحأ لك ىلءمالسلاو ةالصا ا هيلع رماوأ ىف ةدراولا ةكصعلا ثب داحالا باب

 ( ىلاعت هلا همماخع ةبآىتئامتإ ل لكفو؟ مول لكف أر قي ل نمواراب واليا تآرقلاةءارق
 ةروسأ ارقب مارح نب مكحن ماشه تءعملاق«فعهللاىضر راطخلا نب رن عمل سمو راذلا ) رخآ)

 ىسح هتلهمأمم «.لعلمأن أ تدكبفاهن ار أ لو «ءاعهتلا لسهنلالوسرناكواهؤ رةأامريغىلعناقرغلا
 اذه تعمسىناهنلالو-را,تاقف لسو هماعهللا ىلدهللا لوس رديت هئاد هوب هديل ممةءارقلا نعىأ قرصنا

 أرقف ماشها. ىأ رق ار عاب هر لو «.لعهتلاىل بدتالو رلا ةذاهسنت ارد امريغىلءتاقرغلاةروسأر شي
 اذعهلاقفتأر قف أرقاىل لاق متازئأ اذكهل_ وهسيلعملاىلسهّن'لوسرلاقذاهو رقن هتعمس ىتلا ةءارقلا
 ةرتاوتملا تاارقلا عاوف أن مىأ هس هرسيناماؤ رئاف نرحأ ةعبس ىلع لزن ا هعيجىأ نارقلا اذهناتازئأ
 ناب زاج هنأ لصاخلاوعونلاوأس نجلاو راد_ةملا نم مءالا هيدارملا تافهنم هرمستاماو رئافلاعت هلو: فالخع
 ثددح نه ىببلا(جرخ أو ) فرحأ ةعبس ىلءلزت ل وة ليلدب رت اوةلاي مال سل اوةالصلا هيلعهذعتسثاماو ردد

 قح هولتاونارقلا اود وتنالثارقلا ل هأاب مال_سل اوةالصلا هيلع لاقافوةومواعوف ص كسا ا نب ةدببغ
 باوث هلهنافهياوت اوأ_هعتالو نو غن لعل «يفاماو ريدنوهو:ةتودو_ثفأو راهنلاو ل للا ءان ؟نمهتوالت
 هلل'لو-راب تاع 'رفس فل سوهياعهتلاىلصىنلا متنك لاق هنأ هنع هللا ذر لين. ذاعمنع )ى ةدو)
 رشا و و ةاغلاوءادهشل اتوموءادعسلا سشيعمدرأن ا مالسلاوةالصلا هيلع لاف هب عفتتلا ثدإ دع انثدح

 ناطي_ثلانمنيسص>نص>-ونجرلا مالك هنافتارلاةءارقاوموادفةلالضا!نمىدهلاو رخلا مولاغل او
 ىل_ههللال وسر لاق لاق هن 1< هللا ىئذر ريشب نب نامعنلا ثيدح نم ىوهمبلا ( رخو ) تازيملا ىلع تادعر و

 ىضر ةشئاعنعىناطةرادلاوىفاربطلا( رخأو) ناقئالافاذكت ارقلاةءارقىمأ ةدابعل ضف أ لو هباعهللا
 ةالصااريغىفنآرقلاةءارق نملضف ةالصل ىفتارقلاةءارق ملسو هيلعهللا ىلصهللالو- رلاقتلاقاهخ أ اهنعملا
 ةقدصلاو ةقدصل|نملخفأ عهيبستل او ريمكستلا اووجيجستل اوريبكستل | نملخف أ ءالصا اريغىف نارقلا ةءارق و
 لاقلاق هع هللاىذر (ةرب رهن عو) ريغصلا عمال !ىفاذكراذلا نمةذج مايسصلاو مايصلا نمل غفأ
 ئازلق نا- ما ءتافلح ثالث هيفد < نأول أ ىلا عج راذا كدسأ بحتأ سو هيلع هللا ىلههللال وسر

 جبادلاىفاذك ناس ماظءتاهفاخ تال نم هلريسخ «تالص فك دح أن مأرب تاناثالسثفلاق هللالو سراب

 مكنرغتالو نآرقلا او رقا لوب سو هيلع هللا ىل_سهلل'لوسرناك لاق<ع هللا ىذر (ةمامأ فأن عو
 هنعدللا ىذراي واعمنع(ىور و) هلظف-ىأنا رمل ىواباق بذعب الىلا.عت هنيا ناف ةّملعملا ف حاصملا هذه
 موةنيب حلاصىل رو ملال فلا فوج ف نارقل اان دلا فءاب رغلامهةثالث لاق هنأ لو هيلعهتل ا ىله هلا وسر نع
 تارقلا لعن نءمالسلاوةالصلاهياعلاقهنأ(ىو رو) ثيالاوبأ ءرك ذاذكه يفر قيالث دب ف فم اوءوس
 ضقا اروء-4م ىنذها اذه لدمعءبرابلوةي هباقلعتمةمايقلام .رب ءاد«.فرامتب لو .دهاعتب ملء فضصم قاعو
 كلوستف ليللانمديعلا ماقاذال اق هنأ هنع هللا ىذرباطا1نا نءر نع (ىو رو) ىماقلافاذكهني وىنبب
 ةءارق ناو الأكل باطو تبطد_ةفلتالث !ثالملالوقد و «ذ ىلعماف كاملا عضوأرةو ريك ةال هلل ماق أ نونو
 ةاك زلاو رونةالصلان اف ممعطت#ساامهنءاو رثكتسافذعوضو ءريخوة:طاز ونكنمزتك ةالعلاعمتارقلا
 نم مركم هتلانافهو:.ممالونارقلا اومرك اذ ملعو كا ة ص نازقلاوةبفج موصلاو ءايضرب تملاو ثاهرت

 ةوعدهتلادنع هلشناكهفامعسبتاو هبل عوهظفحو نارقلاالتنمنأ اولعا اوهناهأ نمنيسههو هسمركأ

 ةو

 ” ل ل ل م م م م

 مالك ناس قس م

 كرايثو لدم و

 هلاالو لد ىلاعتو كمسا

 5 سم ف د كرغ

 اريسبكربك هللا موم

 نا سواربثكهلادجلاو
 َت م المصأو5 ركدهليأ

 اريثك ا دج هللدملا سمإ
 كردي طرايمابيط

 تدعاب5ىنذ ذيب و ىنب
 ٍترسغااو قرسثملا نيد
 كى يطحن نم ىفةنو
 سدا ن مبوثلا تمعن

 د عوطتلاةالصفو ّط

 اثالثاريبكر مسك هللا
 ناحساثالث اريثكهتيدجلا

 ثالث المصأو ةركمهللا
 ناطيشلا نمهتلايذوعأ
 نم ىس 1 مي-حرلا

 هزهمه و هل وهون

 صمد بح 3 س4

 ةمانعلاو ءادريكلاو

 مامالا لاقاذاو نط

 مومأ !!لقياف نيلاضلا
 2س ده هلل' همدع نيمآ

 مامالا نامأ اذاو ئ

 نفنومومأملان ميلف
 نيسان «ل.فان قذاو

 مدقتامارهغةكالملا

 لاقكو مخ هينذ ند



 نيمآم سو هيلع هللا ل
 تدا هتوصامدم

 هدوصاب عدقو ضف
 نيمالاقاذا ناك ود

 فلا نمهيليامعمس
 اهمترب رنف ىد لوالا

 نمل وى و روهسملا

 نيحو ط تارت

 نا
 و نيم
 0 ر تامعسلاو عكر

 تح هع م مظعلا

 ءايدا كلذو اثالث سم

 ان رمال كن احم د

 مدسهللا كدمح و

 ىسد م خشىل |رفغا

 هدم وهللا ناهس

 جالا ط !تارم ثالث

 تنماكءو تعكر كل
 عش تالسآ كلو

 ىنيكو رع وع

 سودة ح ومس س د م
 حورلاوةكئالملا بر
 ىداوسكا مكر سدم

 كب نسآوللابخو
 كةمعت ءولا و ىداوف

 اموىادب 0 ىلع

 ر ىسفن ىلع تننج
 تو ريسخلا ىذناعس

 ءاب ربكلاو !اوتوكملاو
 اذا يريدك لاو

 لاقعوكرلا نم ماق

 م هل نأمهللأ عمم

 كل اثير مهللا اع هع

 دس تن م خ دجلا

 : هّناناتكوهو ىداسولا مسالارسوظمنآر هاانأ (ملءاو) تاو رك ذانكخدوعت ,هدنعو
 000000 وول: ١ ١ هان داطشالالاةذقلألا + 2101: 733711277 سلال ال1

 نكمل

 3 نيذللقبأو زيخهئاد تءامدأ ١ اولعاوذ رد ”الاىف هلاهرشدا رءابتد ف هلعءاشدةمابقلا موا ادع سم

 | وسن اوتارقلا اؤرفامالسلاوةالصلا هيلع (لاقو) تآرقلا صاوخفاذ؟ نواكو::م عبر عو اون
 هلا ىلسسهلا لوسر تععملاق «نءهللاىذرةمامأ لأن ءملس * (ج ءرخأو) )ةحافا اريسفت فاذك <بئارغ

 ث نمام مال اوةالضلاهملعلاةو 1 9 هنافتارقلا او رفا لوةن سو هيلع
 قاذك ايندلنمريستتآ ارقلا نم ضرحو م هريغالو كل مالو ى الدالرملانيعماشلا مول هلا ل ا ا «لذفأ

 نم مالسل او ةالصا اهيل حى لام نع مهنعهللاى هر سن أن بذاعمث ردح نمدجأ (جرخشأو ) ىرصملا سلات

 تاقتالاىف اذك اةءفرْك ماو نحو نيحلاصلاوءادهشلاو ْريقن هصلان متتك هللا لتس ف تار هلا 3 0

 ةنآن نيسجن ًارقنملوقل سويا لسن لوسر موس أعمق ىضرشلامزب نأ ا لمت ادنسلابو

 من ىئئام ًرقنمو نيتناقلانمبتك هبآ ةثامأرق نمو نيلفاغلا نمبتكب ملهإل لك ىفوأ مو. لك ف
 فلالاىلا ةئامس:ةل اف أرق نموةب اورفورحالا نمراطنق هلمتكشنإ ١ |هتام سمن أرق نموتار ةلاةحاح

 (ىبطلالاف) ل 1اةروسقمدا) روجشلا اولن ,زغتلالاعمىفاذك غلام ةعانث الاقراطنةلاامواولاةراط:ةهلووجصأ
 هللا هممداخ رقت ماذا« يلع ةبحاوناس :الكلة.زال هت ءارقنانارقلاهحا عمل مال سااوةالصلا هملع هلوتىف

 و ًاموب لك ىف. اىئامرادقم هنءارق نأ همالكن م مهفيو زا نارقل ىلا ةجاح ا هدانساةةحل اب هيلغب ورجلاع#

 ىناذك اهمد_عوةب الاراركت ىلءنيتثاملال جز وي و ةمايقل ا نءصاخب اهبةيحاو لا لك ىف

 هناماللاوةالسصلاهيلعيناان ءهنعهللا ىذر سن أن ,ءقيبلا(ع جرخخأو) ىراقلاىلءفوناءلاحور

 ةالصلاهيلعىنلانعبد:بنبةرهنعقهبلا (جرخأو) نارقلاةءارقوةالصلاب مكلزاتماو رون لاق
 فو) ناقتالا قاذك هو رعد الفنا ارقلاىلاعتهلاةيدامو هتيدام يوت نأب <بدؤملك لاقهنا مالسلاو

 0 ىطعأ ادسأ نأ ىارفنارقلا ارق نم 060 ,ردلا

 . ( تارقلا عفردع ردع ناعالا لهأ د ةيكو عفر نأ ف ثآر هلا اورقا مالا اوةالصأ اه. ,لعولو5باب

 موقتال لاف مفرب تأل بةنارقلا او رئالاقمالسلاوةالصلا هيلءىنلا نعهنعمّتلا ىذردوعسمن هللا كلمع نإ

 مهر ودد ىفام عفريفاليل هيلع ةرمسل لاق ساما ار ودص قام. كف عذ ار تفيحاسللا هزل .ةعقرب ,ر يحتماسلا

 )نب ورع نب هلل أدام عع نعكورو رعلا ف نوذظيفب ئأيثمحاصلافن ردالوأ تك رواعهعالن ودديق

 هللؤن ثدحنمتارقلا عدجرب ىتحةعاسلا موةثالل و يلع هللا ىلسهتلالوسرلاةلاق هئعهللا ىذرىماعلا

 ةروسراعلااذك يلم لوى: ؟براءلو.ةرف كال ام ىلاعت برلالوةبفىل-ةغلاىو دكشرعلالو-ىود

 تن ارقلاب كم لاق مالسسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نعهنعهنلا ىذر ىلع رع هنود رمز (جرخأو) ءارصالا

 هلاثماباو ردا ههاشتعاول اقدوعبهسلاو «ئموهىذلا نيملاعلابر مالك هناداد“ اقواماماهوذاف

 ىح ةعاسلا موقتاللاقمالسااوةالسصلا «بلعىب لا نءهنعهللاىىذر رعنب !نءىزهسلا (يرخأو)

 انثد_-لا دمت ن. ىلءانثد-لاقهحامنا 6 شخ 93 ريغصلا عما فاذكت آر ةلاونكرلاعفرب

 هيلع هللا ىل ضةنئالوسرلاة لاق هنعهللا ئضرةفيذح نع شارح نب يب رنعىىكمالا كلامىنأ نع ةب واعمولأ
 ةقدصالو كس :الو:الصالو مامصامى :ردبال يدب ىوثلان رولىأب رول !ىش :و س .ردباك مالسالا س سرد مس و

 ريسيكلا خشلا سانلانمهئاوط قس وةد آضرالا ف«: قينالف إل ىف ىلاعت هللاباتك ىلعىرمسو

 ىتسفيامل وهيل <هللاىلس لاق هلوقن نحف هال ل ةماكسلا ءذسه لعن ؟انكردأ نولوةب زوحملاو
 انالث هماعاهددرمم رمت هفب ذح < ءضرعافة قد ضالوك ساالو مامصالوةال دامو ردبال مهو هللاالاهلالم م مع
 "7 و ىفاذك انالثراما !نممهمفت هللالو -رابل  ةفةغب ديف دة مع ضرع الد ل

 ىضرو هسه>و هللا مرك بلاط ىلأ نب ىلعنعهد انسب هللا هجر ىنأ اذ د ده لاقو) ىبادرقلا

 ذم ود مهرجاس.«#ترالان ارق نم جالو مساالا مالسالا نم تنال نامز سانا | ىنع نيت أيللاقهت ع

 ةلسستملا هر سنع م ءامسلا .دأ تت ءافعرشذ ودم هؤالطعو بارا يىد_ولا» ن*ىهو ةرماع

 تماصلا



 عفنتاغ اًةراشالاو ةلالدلا نو ءدعب لمكل اهتئر و اذكو قطانل اهلل اباتكمالسا وةالسلا هلع ينلاوثماعلا

 (لاقو) ةيصفتو الا + امامئادن, ل عكا اناا وتااز زمانمامش لرغيرلو هو هيفامجنياماعلا ني« مل

 هيلع (لاقو) نرخ اة لا اورث“ اهئشوعا ارمتدرأ اذاهنعتتلا ىضردوعست نأ

 داك نا ارقلا ةحافدهش نمو مسقت نيح مئاغملادهش نك تاك تارقلا ةءانده نم مالسل اوةالصلا
 عن نع (ىور د ناطءشاللالذاونبةلمضغلا نيد اهلزارحا ماتتدال ادنعو حاتتفالا ىفذهنناليسىفاحتف

 لاق هنلالوسرد_ هنناالا هللاللةاو قات ناك ةافولاهتريضح املهنا ركل ان .ارقللةوالتلا لهن مرادخالا
 ءاس م *الاةلوهالاهل ١ هللا هأوذ لاى شخ ن 1 رك ذنالا و تلت آر هلاك لعادل امهط ميحرلا نحر هننا عسب

 هتملال شاعامىلءتوم ات ار واظذةعر لاه الا هذه ىل ءتامىت> هسلعاود :اعاامال اهديشيلز لذ يحل

 الا هلءالز هلل ءةءافولاهنر طحبا 1 ةكلاعهنلانعلذاعوهو شيشملا عسم مدن ه3 رك لهأ ضعب ناكوصشلا

 مل سوور' غل'(جوخأو) نايتلاحو رفاذكمالمالا لعتوملانإ .ةوتلاهل'لأست سل هبة .زلاقهنلا
 ىذإ اوفا ارا اودهعذمل_توهيلعهلل !ىلصدهلل الوسرلاة لاق نعهلاىضرىرع_فالا ىموم فأن عدجلأو ي

 لاقعع جفال اونيعل امد اهلقعنملدالا ن ملاح رلاب واق نمايصفت كك 7 1 اى اوهلهدمد ى فت م

 ةاك_كملا حرش اذكب امج بتكك

 تارَل الع احوىلاتل !لث اًضذى ةدراولاةصرصأ تب ,داحالاب اب

 الا هّنلا باث نول د نيذإ'نا ىلاعت هناا لاق
 ملعت و ىع هتلا» نكلاهنمو ءأنءا رقلا وخط داو عقارا رنلال عاجلا ةءارقلاةوالتلاو لمعلا ن ودب

 مياعتلاهركمالاذكوان ةراقدعبال نال ةلاءاسفنلاو ضئاحلاوبنعلل ىع-وتل'هركيالا ذو :ءارق دعب الن امصلا
 0 2“ ةقيقح اعتلال -ءأد ةفنية ماكل كنيب عطقلا عمة ماك ةماكواؤحاةرح مهريغو تامصال

 قلاغتشالا اوملعتلان مديالف ٌىراعلل لد هلةوال:الذاى الل ةوالتلارح ل هالو ريثكلل حالا هيلمعلاوهتوالت

 ةرالتلا عضتتالفا اع نوادجب وثار ةلاةوالت لعتوموادنىأةن

 رشح ا مون ةاحخأ وياريت ادوموءادعسلاّش دعمدر اثامال لاو :ةالصلا هءلعلاق ثيدحلا فوتاقوالاعمجا 1

 فناخرو تاطمشلان مز رحو نجترلا مالكه نافثار هلا او-رداؤةلالضلامونىدوهلاو ر و رخلا مول لافلاو

 يأن ءقاسنل اوهجامنب اوىذمرتلاودوادوب أو إسموىراخااودجأ ( رخو )نايبلاحورف اذك تازيملا
 ةحرتالا لثك تار لا اره ىذلانموملا لم لسو «رلعهللا ىلصدنلا لو سرلاق «ذعدتلا ىذرىرعثالا ىسوم

 قوام لابو لا سايجحت ةاهلع رالوع ملا لك نارقلا ًارقيالىذلا نموملالثمو بيطاهبتط زر انيالاهلا
 سال هلظنملا لثك ن :ارقلا ارقدالىذلا قذانملالثموماهمعط: 'وسيطاهح رةناح رلالثك تأ ًارقلاأر ارقي ىذلا

 تعامد سلا يانا توابع اورفداز ازوقذانملال ديرحاغلا لثماب ورفوماهمعطومراهل

 هر رش نم ئشءنمكبصا م انا ا نير تا تا : 1

 نم السا اوةالصا ايلعوبلا(ل تول ىرجلااذكّيطغنكسمالسااناداووشا ةرقلاءاسلجو دحاسملا

 هفو-قوهو هيدقر غنآر ملا لع نو ناكملكمح رنمحوغباكسوش باح لاك و وذهيماق م نآرقلا عت

 مالسل اوةالصل اهمل عى لا نءهنعهللاىذر سنن عىناريطلا (جرخأو) كسم ىلءئكوأ بارح ل: وهف

 قررفرهلءجو رانلا ىلع «مدو جل هللا مزح همازح مرحي وهلالح لح راهنلاوىلدل !ءان 1هيموقبت ,ارهلا ارق نملاق 8

 هنع هلبا مدا ءديبعو أ ( جرخأو) هةمج تار اا ناك ها ملا مون تاك اذاى-ةر ربلام اركلاةرفسلا

 ةنللاىلا هداق «ماما هلعح نم قدصم لحام عفش «عفاشنآر لا لاق هنأ مالسسااونالصلا هيلع: :لانع اعوذرما]

 ةالصلا هيلع ىنلا نعةذعهنلا ىذر صاع نب ةبةغنعهريغودجأ (جرخ 1و( رائلاىلا هقاس فاح هلعحنمو ضبا

 دقىذإاهفو>- و َن مولا بلق باهالاب دارأ د مبعوب أ لاق رانلاهتلك اامباها فنا ارا اناكو للاق هنأ مالسسلاو

 ١ تبانعوويبلا (جرخ آو) رب زنحلان مرشو فرانلا لعند ثنآرقل عنج نمناءانعمهريغلاقو تآرقلا ىو |

 ( رارسالاةةرخ - م)

 د خدجلاكلوانر

 ان و 2 دجلا كلانس ر

 اريثك ادج دجلا كلو

 د خ هيف اكرابمابيط
 هلمدجلاكلمهللا_س

 ضرالاءلموتاوعسلا
 ئم نم تُيشامءىللم و

 جلاب ىبرهط مههللا داعب

 درابلا ءاملاودزعدلاو

 ب ونذا!نمرهط مهلا

 بوثلا قنباكاياطخلاو
 م مولا نمضددالا
 كلاي رمهللا س ىد
 تارووسلاءلم دجلا

 ءلمو ضرالاءىل-هو
 ءلمو م اهب ام

 دعب ىم نم تدل

 قدح ادن او ءانثلا لهأ

 كلائئكود علا لاقام
 تيطعأ انتعئامالدب

 الوتءنما 1 ىطعمالو

 دك نمد اذ مغني

 كالا رمهللا س دم

 تاومسلا ءلمدجلا

 «لمو ضرالا »لو
 تنشام ل ءوامهنددام
 ءاذث *ل| له دعب ئئش نم

 لملاو ءانريكسل الهأو

 الو ثيطعأ امل عنامال
 دجلا كننمدجلا اذمغني

 ناس د_عماذا او ط

 ر هع م ىل_ءالاىب ر

 واثالت

 مهللا د هاند كلذو

 كلامه“ نملاضرءذوعأ

 مه اضل
 © عي



 كنب ةعنمكناناممو
 ىدحأ الك نمكبذوءأو

 تنثأ 5 تنأ كيلعءانت
 هعام كسسفن ىلع

 كد وتدد» كل موللا

 دعم تاسأ كلو تامآ
 هةامخ ىذللى و>حو

 هعم» ىشو هرؤضو
 نسحأهللا كرابتءر هو
 سد م نيقلاملا

 اك ريدإ و ىىوم ميش
 ىمح-ظعو ىججوى دو
 هيثلةتساامو ىدعو
 سنيملاعلابرهتيىدق

 سورة حوبص بحب
 حورلاو ةكالملا بو

 مهللا كنارهس سد م

 د م خ لدم <وانبر

 ىلرفغا مهللا ن س
 هل

 هرسو هذال عو ةرخاو

 الدعم مهللا دم

 كد وانتو يىداوس

 ءولأ ىداؤف. نسم 1

 اذهو ىلع كدمعب

 ىسفت لع ثتدنحام

 كرفغل ممافعاب ممظعاب
 بونذإ م ال هناق

 ميظعلاب رلاالا ةمياقعلا

 كلما ىذ ناحس سم

 ىذ تاس ن دوك

 ناتو ريجلاوةْر هلا

 توعالىذلا ىسحلا

 نمل وغعب دوعأ
 ُْكلاَض هر ذوعأو كياقع

 1 اج وحيل جر و تجي ووو ووو جروس يور:

 ©/م.

 ١ نيلسرلاقفاربتاشيرمئادب سدير لع مدسقيىلاعتهقالا هبكدؤيتآر مار الاعْرفلا مهنرالو

 0 و ناقتالا اذكةرلاوم قدنومقلاق- ىدأ دوافع 0 0 نم و

 | طآو لمالاءان 1هيعا ارقو مزالمى 1 نار ةلاةل+ أ فارشلامضلااوردفو

 لاق مالسلاو ةالصلاهملع ىذ )!نعهنعهللاى در ىلع نعى درا (حجرخأ و( رشنل !فاذ؟تاداعسل اع هم

 ةالص اهياعىبنلا انعهنعهلناىضرةمامأ ىلأ نعسودرغلا (حجزخأو) هلطالا ل طال مون هللا لطف تار هلا ولج

 (جرخ و) هللاةنعل «لعف هناه أن موهّنلا مرك أدقف همر 1 انف مالسالاة ب ار لماحتارشلا لماع لاق مال.سلاو

 ىلاعت هباء ءاوأثار ةلاةإجلاقمال سااوةالصل اهيلعىنلان ءامهتعهتنلاىذر ر ثان ءسودرفغلاو ىراذلا

 نءامهع هللا ىذر ىلعنب نيسحل ان ءىارطلا (جرخأو) هللا ودَقف مهالاو نمو هللا ىداعدةفمهاداعنخ

 سابعنبانعسودرغلا (جرخأو) ةمامقلا مول نجلا لهأ ءافر ءتارقعلاةلجلاق ةمالسلاوةالصا هيلع لا

 يبءقلاخنالاضغك لمحل ىذا ١ لعتار ل | لما ل سفلاق السل اوةالصا اهيلع ىنا انعام منعهللاى ذر

 ١ هللا باك عيت ان 000 انعامهتع هللا ىذر سامع نب انع قاريطلا (جرخأو) قولا

 هنا «ذعهنلا ىذرةرب رهىفأ نءدجأ (جرخ وا ةمامقلا مولباسحلا ا ءوس كا فالحل ادهم

 3 هللا باك ن مآ ا نموةفحاشم تح تنك هلا انمي ىلا عمه-انم 0 0 م

 هللابات5ل جنم ني دا ةمىداش ةييلاعو مدارس دحر رح توام ف نمرانم تةضو ةماقلا

 قافناباسحن مهلا رفاذافدابعلان يدب و هئدبهللا غرشب ىح>ن رزحالو مسلعع ورالف رباملاهذهىلعا وساحا

 ترذففا لاق هنأ اههنءهّللا ىدر سامع نب نع (ىورو) نايبلاحو رفاذك ةنجل اىلاقونلا كلت ىلع اولجن
 ندعةئجو ىوأملاةّنِس فو لَه اوح وال اوىمرك-لاو شرعلا - نال نمل نأ آان أتااَعف ضرالا ىلع ءاىسأا

 ناضرالات لاقو لاسمالادع_د:فو ةجرلا فو وانا ناز رآلزنتىنمو مودنلاو رمسقلاو سءشلا فو
 ىلء باق سلا تلاقمم م”دها شل اود_>اسملاو سر_ةملاثيملا ىوءاملوالاوءاسنالا ىو قد نأ ىيطة_سن

 سوا لتتتاز.ءام-لا لعاهر اخذ ناك: ضر ا منتدص ىلاعتهلل'لامذنارقلا ةلسج داتا

 مالسلاو ةالصلاهبلع .(لاقو) ىرصملا سلاحتىفاذكهدإو لعد وهنءارقو هيلعتو هللعتب لغت شي نأ اكمل

 نيوهو دة اين ارعلا لماجو لاعلاو دلاولاةثالئاومركب ناك ثم مدةايلو قب قلبا ف عرس هليل ثيم

 ايندلا ىف دنع مهتلعج ىلدأ مهن 1 الهدم مهن غب نم ى هد شي ىضغناتهو هواءرمو امد هوبضغب نأ

 نويذعيالن ارقلاةاجدج اراهملع نموايندلا تكامل م هدرودص فاطوفحنارقل انوك الولواواذالامار 50

 هي تادمماب تكن الم هر ىد درأ وى داوع# هماعىكمت 0 ان رارقل !لماحد ناب ةمامقل امونن روما ال و

 قمبلا(جرخ أو) ةنسملاةلفحوملاىفاذك ن آرقلا لماسو رمعو ركب لأ يبحاصوتنأ و همم ناعم ل

 : لهال ىءار“ «تارقلاه«بفأر قب ىذلاتيبلالاقةنا مال_سل اوةالصلا هيلة ىنلان ءاهع هللا ىذر:شثاع نع

 30 نى لان عهنعهنلاىضرس أن كازبلا(جرخ او ) ضرالا لهال مولا ىءارتتاك ءاسمسلا

 نيزادلا 0 هير تارت فارغا هلا نب وهريخ تك تآر - ا رع كا

 0010 رك ئاوتلا تس ةءارو قمتم ءمالسلاو ةالصل هيلع (لاقو) تاق الا زاذك ٠ نيف

 اهب_بتماواعتىأاينوأ ةبآ او' ؟تارقلانمةروسنمم-ظعأ ا: :ذرأ لف ىتمأب ولذ ىلءتضرءود ملا نم

 هللا ىلصهللا ل اوسرثعم لاق ثعسج رتسافلأس مت رقلا أرقي صاقىلع ص هن انيصحنب ناريع (نعو)

 شانلاهينولأ ب نآرقلانؤ قب ماوقأىبعهناف هيىلاعتهللالأ نلف نآرقلا أرق نم لوقب ِل_بو«لع

 ارد
 نادم "اا لا سدو

 يلا. + د



 م

 نإ

 رضا ىفبك ا اران انس لو ودنن مثعم«لاقىلانعت هبا جر راغصلا ا سهنأ )مى ور 29 نان .هلاعو رئاذك

 لاقوع "مسا! ىلاهسأر مذرو ماقو ىرصملاردا اوذداف اونا: ساو سانلاعزةف بناحلك ن 04 اومالاانتذخأ

 نارقلا لماحخل ةراشإ ةناك 1اهزهىفو د ىلاعتهللاةردقب ر ماا نكسفك مالك اذعمو رحلاىانقرغت 1 1ىهلا

 وع اوةالصا اهيلعىنلا (نعو) ءارحالا ف اذكه مال هفوت قو هقرغب نأ هفاقأو مركب امد هناي

 مهتيشغوةبجرلا مهءاعت ازال مهنه وسر ادن وىل عثهللا باك نول. ىلاعت هللا تون نهثدا .فموت مةجاام
 تاطباش : رط نا سنمو هريس ثب دح قاوذو< *ىد>مول او رغغم فايت ةجابةكتالملا مهتلطأو ةئكسلا

 ىلامتهْنلنانإكسملا عب لاقوهبسن هبع رمت لإ عهيأ طب نمو نا قد رط هيلعهللا لهسىلا «ثهللا هجو هيف
 رك اسعنبا )ج رخآو) ةحئافلا اريسفت 7قاذك ملعلا س الاقى هام هو لمق هشيءباطا مق ل د نما: دلاىفةنج

 داسذف ردا وهل ةعدستبالىأتارقلاى :راقف هرال مالا او ةالصا اهملعلاةامنهنع هللاىط رس امع نب آن 1

 تآ رقاق نم مالسل | وةالصلاهيلعىنل !لاقلاةهنعهللاىض .ر لع نع( ىو روز ىوان :1ا قاذكريكو فا لمعلا

 نمةرشعىف هعفشو نجلا هيهلادإ ذا همارح محو هلالح لحاف باقل اره نعد أر قو هلظفختىأ ه هرهظة او :

 هللالوسرلاقلاقهنعهللاىذ .ر نسل ا ىلا لصتملا د سلب ود“ نادنالا نادك الإ ياحللا ودق مهلكتيد لهأ

 دقف هي عو نارقلا فداذدن أن مو :ومنلاثاث مذ د مف هبل جو تارقلا ثلث ذأ نم 1

 ىبطر ةلاريسغ:ىفاذك اهلك ةّو از أ دةفهلكن ار ةلاذحل نموةّواافد' صدأ

 تاداولا او رو+ اونانحل اتاحردبا ا اىف:دراولا ةكوعأ |ثدداح 200

 (( تآرقلاةءارق , نمحرلا ل -+ةدهاشمو ١

 هلل'اباتك ن مافرحأر ق نم مالسل اوةالصلا هيلعلاق هنأ اعوذ هنعهللاىدردوعس نب !نعىذمرثلا (حرخأ)
 (جرخأو) فرح مهو فرح مالو فرحا نك-او فرح ملا لوق أ الاهل امم مشعب ةنسحلاو ةنس> هر هلق ىلاعت

 نفرح ا نور شعو ةعيدسو فرح فلأ فلأن آر ةلااعوف رم<فنعهللاى *هرباطملا نب رعنعىارناطلا

 ًارقنملاقهنأ مالسلاو ةالصلا<.لعهنع ىو دو) نيعلا ارول١نمةحوز نرخ لك هلذاك ايستحارباصهأرق

 فرح لك إذ ءوضو ىلع وهو ال صل اريغ ف ءآر قنموءنس>ةئام فرح ل كب هناك ةالصإا ىف مئاةوهونآر ولا

 هللا لوسر تع“ أهنعهنن اى نمرةرب ره ىلالل ف نانسح مع هإذ ءوضو ريغ ىلءهأر ق نمو ةنسح نورث دو س#خ
 ىلاعت هللا ن الوب هّدعم# لاقف ةئسح فل غل اةد اولا نسما ىلءىزصل ىلاعتهلل' نالوقن ملسو هياعهتلا ىلد

 نعفاربادلا (جرخأو) يل هرقلاةرك ذى اذكىلاعت هدن عن ءالضفن ةنسح فل ىف أ ةدحاولا ة نسل ارى 0

 ىعب هنمرجخامم لضفأ ئثبهللا ىلا ن روعج رب "الك املسو هيللعهلباىلسهنلالو-رلاق لاق «ذعهللا ىنذر رذ أ

 مول رارقل !بحاص ءىحي اليسا اوةالصلا هيلعىنلانعهنعهللاىطرذرب ره ىفأن عك املا( جرخأو) كارقلا

 هللاقمف هنع ىريف :هيتعطنا رامز زا لو ب م ةمارك-اا جبن نس ءايفول-برابثار ل الوقفةمايقلا

 لاق مالسلاوةالصلا هيلع ىلا نأ لسمو ىراضلا(ىورو) تاقنالاىفاذك ةنسحالا ل كبدازب و قراوأر وا

 ىلأ (نعو) اهو رقتةيارخ ادنع كتلزتمتافايندلا ف ل ارتتاك كلر وقتراوأ رقا نآرقلا سحاصالامت

 لّوأف ففقواذاىأةنملا لخداذان موماللاقي لاق هنأ مالسلاوةالدلا هيلع ىنلانع<نءهللاىظرةئامأ

 ةنآلكب هل تاكو عرمس ف اع رمس ناك ناو ئط..فأمطب ناكناامندلا فهنءارقك ًارةيفق:راوأر ًارذاةنحلاةح رد

 ةنجللا لعد ىستن ااذاىتح عبرلاو ثلثلاو فضال انارقلا نمهعمامر ؟ى.هتن اىتحة جر د مري اهلعو اهأرت 0
 لقمنالل ]وةمثتضءقامك ردن له لاقنف ض.ةفكالامثب ض تاهل قمفض.ةيفكلامعإ ضفا هللاشإ

 لها, ةماقلا مول ىدي لاقهألسو «يلعمقلا ىلههنئ وسر ن ءهنعهنا ىضر جني ذاعم (نعو) دلحلا تضيق

 ةريسسم نم*ءىت ءارجحةن ةتوةايهيفوالان كرلك امنك راغل أن وغبس جين لكلا ناسنا لكتب وتفنآر خلا

 برايهدز ماركسلا ىنعب هماعاباك ن اذا ناكل الوقف مث لوةبف تاضرأ هللاقب مثىلاعلل او مايالا ةريسم ذك
 مثلو ةيفثيضرأ كلاعب م ةماركسحل ا ةإ ليفةماركداةل -هوسكانآر ةلالدالل> وزيءهللالوةمف

 ذوعأ او ٌلي_طضع# نم

 لجل ت1 ناب

 بر سم كل هجو
 اهاوةت ىبسفت اهعأ

 اهاكز نمريدخ تن :ًاايكز

 مهل ااهال وم واهعلو ثنأ

 54 ,ر رسأام ىلرفغا

 !(صم' تنلعأ

 ارون ىاةىف لسءجا
 ارون ىمسىف لةجاو
 ارونىرمعز ف لعجاو
 ارونىنامأ ل_ءحاو
 لعجاو ارو ىناخ لعجاو
 مظعأ وا ر ون نتن

 دوض-فو ص .ءارونىل
 ىهحو دحت نارقلا

 هرودو 2

 هو ءرصب وهعم ١ قشو
 ت اد سه وعدو

 كلرابتف د ارارم سم
 نيةلاحللا نس>هللا

 دعك ١ مهلا سم

 ع 02 اهب دنع

 اهلعجاوار ز واهب ىنع
 اهلبقت وارخد كلدنعولل

 لدنبعنماهتابقت كىنم
 سمح ى تن دواد

 هستهم> لبر عضوام
 ِن راي لاقفاد_باسدتل

 ميفرالاانالث فر 5

 ومار_ةغدتو« أر

 نيب سلداذا و صم

 ىرفغا مهللا نيتدصسلا

 فقردهاو ىنفاعو ىنجراو

 سم يت د ىةزراو
 م ف ريسحاو ئدس



 ََف لم ىنعئراو ب

 اف تنقدو ىتس
 رئابفو ضم ومش
 هلزان لزن نا تاواصلا
 هدج- نا هللا ءث-لاقاذا

 ةريسخالا ةعكرلا ىف

 3 هفلخ نمنْمْؤن و

 دهس ثنا سلحاذاو

 تاول.هلاو هللت املا
 لل .اعمالسلاتامطلاو

 هللا ةجبرو ىنلااهيأ
 انيلعمالسلا هتاكر و

 نيداصل اهتئادامع ىلعو
 هلياالاهلاال تدهش

 هدبعادمت تاكيد

 تايدقلا ىبس غهلوسرو
 تاولملا تاك رامملا

 ماللا هلل تابنطلا

 ةجرو ىنلااهيأ دع

 مالسلا هتاكرب و هليأ

 هللادامع ىل_ءوانيلع

 نأ دهس نيسحلاصلا

 تأ دهشأو هللا الادلاال
 هع م هللالوسراد#
 تاواصل !تايبطلا تح

 اهيأك يلع مالسلا هنا

 هناكرب وهنلاةجسر وىنلا

 دابعىل ءوانيلعمالسلا

 تناآديشأ نيحلاصلادهّنيا

 نأدهشأو هللاالا هلاال

 دم هلوسر وهدمءادجت

 تايمطلاتادحتأاق س

 كلملاو تاوا_هلاو

 تايجقلا هنئاب وهنلا ماب
 تابيطلاوتارادل اوهلل
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 ب 0 ا اوضرنم المف كنمع طسسن انارقل!لهاللو ةبفبرارهدزهاك-املوةبف

 [|| ىاوضر هتيطعأ ىناىلاعتهتنالوةفبراهد ز ناكل |لوقبتن 11 لوقف تضر هل لاقي معداذنا نم م“ العف
 : 7 رلالوة.فةنلس ىلا كمه نوعبسهعيثد و سعشلا لث ءرونل نم ىل :هن مىدلختو

 ةنلسا ف نارقلابحاضا لاقد م بينيت ردلانينامدح ردةنس مح لكت وةتسحف ورح لك . 0

 || تآرقلاهبىتنب تح ترب وأ قبفلاقاهؤر قت ةدارت ادن كازغ .نانايندلاق لترت تنك ؟لتروق”راوأرقا
 5 اهمادخخواهجاوزأواناكسابفاهرابخ أد :راعماه ا اس اا أنو عبساولٌؤلْول نمةفرغملا
 ىٌأرامكلم فلأن وعبسلوالابابلا نمهياعل حدي و رمشب تاق ىلعر طدخالو تغب نذالوتأر نيءالاماهجنو

 ْش امهكلع مال-لوةبف الج لح بلا هءلاىدهأ ةيده لملك مار تبيلآو اهوحو مهتم نسحأ طقردحأ

 ةئامىفاثلاٍب اما !نملحتدي مت مالسلا كثر قب وهو ىلاعتب رلاكيلااهارهأ يده ذهرادلاىةعرعنف تربص

 بابلانم<«بلعل خد متنولوالالاقام لل ث.لوتد ونقاعت نزلا نمةيده الذ لك سئ هفل نوعي راوغلا

 ءاح م كلذ لثهفيعضتل ا ىف باي لكن ءهباع نوادي كاذكن ولازبالو كا مه 1[ نوناسثو فل امئام ثلاثلا
 لاقيفهذ_هانل نب أن منال !وةمفننار ةلامحادلاما ارك اامهداونلعفام ةمار ع !|نماح هم لعسغمفه وباب

 ريغاه الالات هلووصح ناكن او زئاج نجلا عبجي نتن ملعاو )) ءامللعلاةضو رىفاذكن ارةلااكدلو مولعتب
 || نءامهريةوىرادلاو جام نبا(حيرخأو) ف راشملا من فكل ءنب اىفاذك ةرثكل اوةلةلابفصوت الف ةيهانتم
 لهألاقمهنمو هنلالوسرايل بق سانل نمزيلهأىلاعت هن نا مالسا اوةالصلا هيلعلاق هن هنعهللاىذر سنأ

 1 لاسرا فلم :النأ و هذامهربغو ناذالاوتآرقلا ف ليترتلاامأو * رشنلا قاذكهتصاخو هلل له وهتارقلا
 . [|| تاردناثيدحلا قدرودقو برغملافاذك عارسا الب هريغو عابشالا نما هةحاهمفون وانيت اهتم لب فورحلا

 د : ءارةلاؤةج ردهتوذ سباف نآرقلا لهأن مناك ن مددت ىفءاخو تآرقلا تان ادد ع ىلع ةنجلا
 عير و 1 اتئامو لمقفداز اهناوفلتخا ممن 1فالآ ةتسنا ارذلا ىاد دعت أ ىلع اوعجأو ىنادلا لااهردقب

 ىميدلا ثيدح فوة .انولالثو تسو ل.ةونورشعو س جنو ليقوةرشععست 3لمقوةريشععب د رآو ليقوتانآ
 5 رادقمنيةسردلكنيبتانآت سودا 1 ةئاموةد 1نالآ ةتسلل ف ةحردة[ : الكت ارهل اىاردقىلع ةنملا يرد ا

 0 تعدتسا ماتتحخالا لاس فهن ارقنأكفامئادنوكف رثلاثادا ارملالمقو ى: اعلا (لاق) ضرالاو ءامجسلانيبام

 0 رعلاهذ_هوىهانت: الىئلالزانملا ف ىقرتلاو ةءارقلاهذهكلذك هلعاطقن !الىذلاحاتغنالا ىأحات 2ةفالا

 نمذخؤدو رحنبا (لاقو) مهتاذاتسم نم مظعأىهلإ مهتاذلتسءنغمواغشت بتل مح هلاك
 (تاقدان) هل ىتيناكهنءارقو ءادأ نقتأ أوتارقلا اح نمالا افعال باوثلا اذههلاسالهنأ ثيدحلا

 فام ىكمب ةنحلافامتأ لصالا (تلق) فمعملا ىف ةءارعلل مزالملانود ظفاحلاوهبحاضلا نأ ىلءليلدلاام
 كلذلاةيا هاو قالطالا ىلع آرقلا حاص#لاقدال ارظن هل مزال انأ ىلع كلذىمي رصا.ئدلا فهلوقواين دلا

 ةنجلال:داذانآرقلاب اما لاب دج ا دنءةباو رففاضأو تال ان «ةلح فتآرقلاقراغم النمل
 2 دنعشددحلافو اظفاس هنأ ف رص هعمهلو قف هعم ئم قس الئ هس ردا ”[لكب دعصت وأرةيفدعصاو أر أ

 | (ىورو) هيسنهمقي/تاوهرك ذ ذراهنلاءان اولسللاءان ؟1هنءارقب تأ ارهل بلاسم اذان ىصروهمارلا

 هل هرهظتسادقوىلاعت هللاقلدو هريقىفهلعت ك]ممانأ» أهرهظتسس نأ ,قتاممتآر ارهلا ارق ن ههريغو ىراضلا

 هبلعاصي حئاكن مونيت ص هرحأ هلذ هعديالوهنمتل ذب وهو نآرقلا أرق نم ىمبا او ىفاربطل !ثددح (فو)
 دقن ارقلا ًارقنمهريغوك اهلا (جرحخأو) هل>أ فارم: [عمةمايةلاو وا ىلا عتهلناهثعب «عريالو هعيطسنالو

 || مالكهفوجفو لهي نم عم لهحين أ نارعلا بحاصل تبث الهيلا جوال نأر ريغهسنج نيد وتلا يردت_ءا

 39 .ةوالتلاوظفحلا ىف هنلزتم بسح ىلعةما ركلانمدبعلا هلاثبامثر دا ىف ةلزنملاو ىبيطل !(لاقو )ىلاعت هنا

 ١ لم و ا يووم اع لصأن < تف 0 0
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 نيسهح 5 وهو ىناثل اىلاانيهذ ناو هردإ عودلهربدنو هياتكب ولاعت هنئابهلعلا فمما عهقبسل قالطالا ٍ 1

 الفل معلاردق ىل-ةمامقلا ف :والتلار دقي ءايخواهرئاستام“ الاباهةس ىتااتاح ردلانمدارلاف امهتأو |
 مالسلاو ةال هل ا«ءاعىنلل نوكيا اكلذلاكشساوا هيف لعب امماقأ ادةوالاةياواتي تآدحأ عميس

 وهو ها العو اربدنءايا هتمزالم ىل أرب ةبمهنم لكف نيم ةفرعمو ئيدلا ف مول رانمو مهعتا رم ىل عود ب ةمالا ع
 ىلعيإ+وهمالكف يع توهسفر دج نب , نعطي ةريعالوءال_هلاوروهلغا اةيا منو ءاجلاو نسا نمةباعىف

 امئاد ارق , هناكف نارقلاب ]غر مت أثر دح نمدافتساكق رع ا!ناف دار هاطلةافانملاو فاكستلا
 كءااهانلزن أباتكىلاعتو كرامت هنبالاةدةواع ادو ًارقناوءأرقبإل هناكف نآ ارقلاب لمغب /نموأر شب مناو

 ةيلعلا بن كارا ارامتع اريشحدال ظفحلاو' ,ةوالدل ادرعمذ نايلالاواوأ أرك دتيلو هتان ا اوردبالرابم

 ةاك-كملا حرش ف ىراقلا ىلءهركذاذك ةيلاعلاةنجلا ف
 رادةمىفو باكل ةحتافن موت ارقلا نمءاغشا|بلط ىفةد راولا صصص ثيداحالاب ب١

 ((امهونو همامال اوتارقلا مياعتْن هن رحالاذمخأ زاوج ومتكلاةءارق ة ةرحأ

 ماجلاو زي حنباوهجامنباواسنلاو ىذمرتلاودوادول ؟أو ف -سموىراضل اودأو ديبعوأ (جرخأ)
 انلزتفايكار ْنيئالثةب رسمىف ةلسو هيلعمتلا ىلصهتلالوزاذ هب لاق هنعهتلا ىضر ىردخلا دبعس تن عىومبلاو
 ان مل > تلقفن برع انمى ةربدحأ محق لهاول فاي :وثاق مهرس عدلف اوناقأن وغضب نأ مها لاق ب ورع !نمموقب

 الف تام عب سني ىلاعل ابر هنادجل ا هماعت تارعفلاقاةنيئالث مكيامعنانا اولاقا مانوطعت ىت> لعفأال نكساو

 تلعءامأ لاَعف هل كلذانرك ذفرسو ةيلعمتا نسم يل انين 1 داق فا بايت :1ف ضرع منخل انشبق

 امهنع هللاىضر سابعنب نعى مبلاوىراذااو دج خا ضرأو مهس مكعمىلاول رضاواهو هنقا ةيقراملأ
 لدلأن ءلجر مهل ضرعف ير ميلسو أ غدا يقدم اورممل_بو هيل عهللا ىلسمهنلا لو سربا جأ نمارغن تأ ١

 ءاش ىلع رامك لاا فأر ف مهتم لج رقلطنان ع رحاماوأاغ دلالح رءاملافنافارن كس لهلاقف ىلا
 اولاعفةنددملا | ومدق يتحا رحاهللابامك ىلع تذخأ اولاقو كاذاوه ركف هراصص أ ىلاءاشاايءاف ئربفةاش

 ىلاعت هللاباتك ١ رح هيلع محام -أنا مالسساا اودالصأ اهلل ١ رأ هللا بانك ىلءذخأ هبال لوسراب

 هظحالذخ ةارس[نآرقلا ىلعذحخ أن م مالسلاونالصلا هيلعلا هنعمل ى ىذ 2 َر , ره ىف نءعم٠نولأ )ع رخخأو)

 غواب ةلاسر فو :ثيداحالاهذ مبةرحالا حن ىف اول دّدسا ةيفنحلا نم نو رحخأتملاهالعلاو ةثالثل اًةمالاو نآرقلا نم
 ناذالاو ةهامالاو هقفلاو تآرقلا ملعتك تاعاطلا ىلع راجت سالاز و الىفالسبن رشا برغل اىوذإب رالا

 رصنونأو ماصعو ريصنو ىفاشلاذأوب وزو ةتيدملالهأ دنعورحالا بجيالىئعنو زغلاو حلاو ريك ْذّمااو

 عيب وةرحالاذخ ا امهلاثم مأو نذوملاو ماماللزو < ل تاذكو ة مالا ىفاذكىلاعت هللا مهجر ثيللاولأو

 لئاسملا ضعب فباوجلاريبغت انتامزهفاواقو بن اكلاعدبأ ألو قروال ع ودلد تارقلل عيني سياف معملا
 باو اا لعلام .زالماهتملاملا ثني نم اغال) مدعا وتابةرلارو :خانيدإاو لعلا سا اردنا فو>:و نامزلاريمغتل

 اهنموةمامالاو ناذالاونآ ارغل امماعتلةرحالاذ حن اا هنمو ةشيعملاب اال ىرقل اىلا مهج و رخاهمونيطالسلا

 دشأوهامف عوقولاة يش ابفزاوملاب ىتفافاهوحور وإناةب رش ىلع مال هلااهنموامتذاريغب راسا نع لزعلا

 مغلارسأتسملاىئاوكلا فو ةنالااليلقانمنقاناياورتس شالو ىلاعت هلوةىفنايبلا حو رفاذكرض ًواهنم
 ىأ ؟لصالا ىف كلا ذكرحالان ا ملاذا انها :مءامهرد نيعب رأو ةسجن نم لفأ ًارحالا ذا, نأ هلسيا

 هس نملق ًاذخاننأ سيل هخةورحالا نما مسا موىلنارقلامث *نائراقلا لاقل ->رف طوسدملا

 وأ هيلعدقعلادعب نيعب رأو ةسجن ىلا ىمسملاقوفام رحأتملاريجالا ب ينأالاصنلا ةغلا ل امهرد نيعبرأو
 هه نيح رحالان من :ردقامردقب ,اممدخأ رقائراقل الام ةولاذه ىلعو مانالف هسفنل هق وذامبا ون نك نأ طرسش

 وأ ف صنلاوأ عسر اوأثاثلانمرادقملا كلذ نا رشلانمأ ارةنامهرد نعي رأوة سس ن ملقاب ماخاب رسأةسملا

 نآرقلا مارق ل راض سالازاوبراتخلاو كل ذب صاوملاو ماوعلاءالتبالهظفح بح ا*اذ#هو مئارالفاهودع

 ينلااهيأكيلعمالسلا
 هتاكربو هللاةجرو

 داب ىلءواذيلع مالسلا
 ناد ش أ نيكلاصلاهنلا

 تادهشأو هللاالا هلاال

 سةورو هديعادم
 هن تامل ١ نس»ه ى

 تابمطلا هنن تايكزلا
 مالسلا هنن تاواصلاهلل م

 ةجرو ىنلا هيأ ك يلع

 : ا هتاكرو هللا

 ةئلادابعىلو انيلع
 هلاالن ادهش ن يحل اصلا

 اد#«نآدهذأو هلياالا

 نتموم هوسرو هلع

 ريجمتلاب وهلفامساب اط
 تابمطلا تامل اهامالا

 0 دينا ني تاوملا
 هدسسدو هللاالاهلاال

 نآدهشأو هدب رشال

 هلوسرو هدمع اد

 اري_ثب قل ايدإسرأأ

 ةعاسلان أو اوذنو

 مالسلا اهق بي رالةبت 1

 ةجروىنلا ميك يلع
 اًييلع مالسلااهناكر ودللا

 نيحلاصل ١ هللادامع ىلعر '

 ىدهاو ىلرفغا مهللا

 ةالصل اةيفيكو روفط ُّط

 هيلعهتلا لض ىلا ىلع

 دمج ىلع لد مهللالسو

 ثيلصم دمحم ل !ىلءو

 لآ ىلعو مسهارب | ىلع
 ديجدبج كنا مهارب

 للعود ىلع راب مهللا



 ىلع كراناكد# لآ

 ميهاربال 1 !ىلعو مداربا

 ميل عدي دمج دا

 ل 1 ىلعو رع ىلءىلل<

 م.داربا ىلع ت1 هكد#

 مسهالادبع كشر مجم كنا

 ل 1ىلءودحت ىلع كرا 0

 مهارب| له تكرابك دمت
 ني
 ل اودمىلءلصموللا

 ل !ىلهتءاماكد#ت

 ليك مج كنا ها ربا

 ل اود ىلع رابمهللا

 ىلع تكراباكد_#

 ىلءلصمهللا سا خ

 هحاو زا ىلعودسحت

 دج ىلع كرايو مهاربا

 هند رذو هجاو زأىلعو
 هاربا [ىلتكرابأك
 كنأبحق سد مخ
 لصمهألا مديجتدمج
 كلوسر و كلدبعدم ىلع
 هاربا لآ ىلع تداماك

 ىلع ريغ 1 راب و

 ىلع تكراباكدجت لق ُأ

 قاس خ مهاربالآ

 مسهاربا ىل_عتبلص

 مه ارباىلعتكراباك

 مهللا خ ميهاربال.آو
 ل ؟ىلعودجت ىلع لس
 ل 1ىلعتدلصادس#ت
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 ثلا ىنالناتس'اقو:دءاغلاةراجالا ب ا,فراتخلاردلا ةيشاحفىواطءطلا ىفاذكة مولعمةدمر وبلا ىلع
 | مع نأ ثلاثلاورحالاب ملعب نأ ىاثل اواضو ءهيذخخانالو ةبدصللاهدح أ هج وأ ةثالث ىلع ملعتلا ىلاعت هليا هجسر
 |0000 0 ربا زالال عهمادو روحاملوالاف هل. ةهمل 8 اذاف طرسشري غب
 (ليقو) ةبذولا لقب قلغلا لعم ناك مالشااومالدلا هيلع: !٠نالاعاجاز و2 ثلاثلاو زاوجلا رالاو
 ةفصلا لهن مالج رمل عهناتءاصلا نب : ةدامعع نعدو اد نأ دل ىلاعت هللاهجر ةذينحو ا هياعواقلاد زوال

 ىف اذك اهلمئافر اننماقوط اهبق ةوطُد نا كرست السا اوةالصلا هيلع ى ٍ:لا4لاعف سوته ىدهاف نأ ارقلا

 هنا« عنءتاصلانبةح راشد ءقاسنلاودوادولأو دجسأ(جرخأو) ىلاعت هبا هجرى طو.سلامامالل ناقنالا

 قرافط شن هتلارك ذو نقرقلاىأريخت هللا لور دنع ن مءىحت ىنعي لجرلا اذهدنعن ثم كن ااول .ةف موب ع
 لفت مقارن مجاهمتءاماك ة.يثعو :ودغ مانأ ثالث نارقلا مايد هاقرفدومقلا,نوأ لرب هوت ًاول->رلا ازهانل

 لك أن ىرمعلف لاقذ هلرك ذف مالسا اوةالصل اهيلعىنل 'قاف5 ثةئامدوطعاقل ةعنماطشن ائاكف هيلع
 مآ اضوعي1دذحاب ولطاب ةيقر قرب نم سانلانم مالنسلاو ةالصا اهيل ءىنعب قد ةيقرب تلك أدقل لطاب يقر

 بكاوكلار ك ذك لطابلاةيقرولالخلاىهرةرحأ ه.لعت ذو ىلاعت هللا مالكى دو ق>-ةمقر هتبقردقف ثنأ

 ىر ىلءنم نيس حلا (ثيد-فو) حرمشلا اعمميباضملا فاذك ناو موهتلاو رعقلاو سمشلا ةناعّدساو

 بائكلا ةعاف هللعفنا اردلا هلعمل ىلا ع نجلا دب ءىلا نيدياعلا نب ززيسحلا نب ىلع هب اثعب هنأام مءهللا

 ةرمشءب و مهردفال ١ 1 ةرشعب ىأ ةردب عجتاردب رمذعب نيس هيلا ل برافنيسحلا هيب ىدي ذيباهأر قف

 دحأ ىلءلزنت ىلا ى هونادكلا ا ةحئافئىدإو لع هنال 4لاقاذه ق هقسا ب - لل قف بامألا نهتوختريشءد و سارفأ
 تودهيلا تذفنآ ىذلا اذهفاهنملذف ا ةرو-ىدح ىلع لزم" روفشلاو المل ب كو وادا تال

 هماعللأ ىلس هللا لوسر نأ هنعهللا ىذر رباجن هللا دمع ن نءقوبلاودجأ )ج رخخأو) قحريسغت ىفازكهق هقح

 اههقنافلاقهبسسح او باتكسل ا ةحتاف لاقت دلالو -ران ىلتلقنارقلا فتلزنةروسرمخاب ريح الآ لاقلسو

 ىلصتلال اوسر نأ هنعهشلاىض .رىر 1 اهيعس أن عقومبلاو رودذمْث د رعس ) ردخ -آو) ءادلكنمءافش

 لاق هنأ هنعهتلا ذر رباجن هللاد ءنعدث او ةىىلمتا(جرخأو)مسلانمءاغش راتكساا حاف لاق لسو هلع
 دوعسم نب أن -ىرادلا(ج رخأو)د توما ماسلاو ماسلاألا د نواصل مال اوةالصلاهملع

 انالثو ىمركلاةبادعب نيتداو ىءركلاةداو ةرغبلاةروسلوأ نمتايآ 00 أر ةنماوةومهس:ءهللا طر
 وب (جرتأو ) قافأالا نون ىلءنأر ةدالو «هركب ئشالو نا اطيشذممو هل دأالو هب رقن لهو ةمااةروسرخا نم

 نبا (جيخا) ىلاعتهتلاءاش ناىض ةناهمتذ ىتس اة كل ةحئافأر أرد اه هفحاح تدرأ اذالاق ءاطعنع يشلا

 هقلخ هدمح نأ ل بقهسفن هيهقلادجاما ا هياعهللا لصةننالو-رلاة لاق ىوذغلاءابر نع عناف

 هللاداغشالفنارقلا هفش /نفدح أ هللاود لتوهتلدج !لاقهتلاىنان كاذاموانلق هسفنهرهللا حدمامع و

 نيءاغشلاب لعل وق وش ؛ مالسلا اوةالصل ا« يلع ىذلا نع هنعهتلا ىذذ ردو سمن !نعو ريغو هحام نب )ج رخآ 9

 ءاودلار يخل وقي مالسلاوةالصلا«.لءىنلانعهنعهللا ىضر ىلعنعهجامنبا ١ ( جرخأو) تآرقلاو لسعلا
 لاف هقلح ومالسلاو:الصلا هبل ى ل اىلااكشالح رنا عقسالا نب هلأ اونعىبمبلا(ج رهو )تار هلا

 لاق نعمتلاىضردىردخلا ديعسنلأ نعديودرمنبا(جرخأو) ءاغسلا اوهنارقلالاقوت ارقلاةءارقن كيلع

 قالءافئشولاعتهللالوقب تار ارملا ارتالاقىرد ص ىكتشأ ىنالاقف لل- ا هيلع ىلا اج

 اوبكواذا قرغلا نمىنمالنامأ مالسلاوةالصلا هيلعلاقهنءهللاىضر ىلعنعىئسلانبا (جرخأو) رودصلا

 (جرخأو) : هن الاةردق قتمتلا اور دنامو مر روقغل نر نااهاسر سواه رشا مسي او رقي نأر علا
 ىلتيم نذأفنث ةرقام4لاةمالسااو ءالصلا هيلع هنأ هنعهتلا ىص ردوعسم نب !نعديمءوبأو ىتسلان باو قبلا
 ناقتإلاىناذكلازلر جلا: 10 ا م اواتبعو انقلخاأ أمادسفلا

 0 روثتلاردلا و



 ىلاعت هللا ءاسع“اب وأ تآرقلاب ةقرل زاوب ىف ةمئال'لاوقأ وثيداالاباب]) 2
 راربالان“ هناي اجابت تا ور وثأملا ةيعدالاب وأ

 ةرخ الا اوامندلا رس ذاقتغالاق ل هاسنلا وأ مافعل اهنلاباتكص اوغنواهتلاو كاران ىعمتلا مامالالاق

 الولوقداذكو ْئدنمباكللاىفانطرفامنيا اهلا قدص وهو لو ةبرىلاعت هللا تافمب ركءااهنلا«بوزذايعلاو

 اذكول ازال .> ىلءنارقلاًارقانقو مالح رأولمالسلاو ةالصاا هبا -لاقو نيب هناتكى الا سب ابالو بطر
 ءاسأو مظعلا آر ارقلا, نواه نهب ودعا اتاب اوروتش نا تاشامن ا ارغلان مذ مالس او ةالصلا هيلع ق

 اذه نا مالسلاوةالعلاهبلعلاقهناهنعهتلا ىضز عازمي رش لأن عةببش لأن ايرخأوادحت ةريثت نطلا

 هللا نان وفا باهدعب اوك :نلو هياواضت نا مناف هباوكسمف مم دياي هفر طو ىلاعث هللا دمي هذ ةرط بس ناآرقلا

 نيرخ  الاو نياوالا ىنغأ ىذلاو عقد>احو رقم لك ز عاىذا زيزعلا هباتكبىواد اأو. دشارملا نسحأىلا

 كرم :نلو هبانم افدشرلا ىلا ىد هيابمعان ارقانعم“انااولاةف نم ءرذنممهموقىلااولو نأاوثباي/نحلاهعمساملو ١
 ءايضلاوه ىفك د قفدرمصتعان ”وىردهد ةف هب كسك نمو ىدصدقف هيلاةنمو قفودقف هينما .1نذ ادححأ انبرب
 نمو هللا اخ أ هيىف مسا نمو هللا هم <: .ربابجلا نمهفلانمورودصا قاساءاغشور ورسلاوة.نغلاوروغااو
 كبسف نينمؤمالةجر وءافشوهامتآرقلا نملزننو نيلئاةلاق دصأو هوىلاع:لاةىلاعت هّنلاءاغش هرئشتسا
 الو فوالامصتعملاو ثول ةورعلاو نيتمملاهرونونيتملاهللاليدوهفدافشو ىدهاون .!نيذال هنأ قكو ادهاش

 نودصاقل !لائبالو همكح مذا وهدث اوف صئاصت ضاوحل:ا لهأ طبختالو هيئارغىهاذتتالو «ئاع ىضَقْن
 هلثاًضف مانمغاىلار اذيلا ارادءااو همك-و هعفانع نواهتلان ءرذحلارذملاةدساتلاو ةديقعلاةفسالا ,هدصاقم

 ىنامسإلابطا !نمىوق أ قاحورلا بطل اىراخلاح رش ف ىفالطسقلا (لاق)نارقلا ص او ىفاذكهمعنو

 الجر نأولو مالسا او:الصلاهملعهلوةىلا اذهريش دو تلق ىفامسإا املا ىلا سان |عزفنفلا اذه ,زءانإف
 بق ااروثام اكن اف «راسع#اب وهلاعتهّنلامالكب ةيقرلاز رت ىطرقلا(لاقو)لازل لب جىلءنارقلا أرقانقو٠ |
 لاقو) هتلارك ذنمفرغبانع وىلاعتهللاباككب قرب نأ س اياللاتفةبق :رلانعىفاشلاتلاسعسبرلا (لاقو) |
 تاهوركلارثكأ عت ىتلاءاعدلا مماوج نم <. .اعتامشااا نارقلا نماهريغف سبل رس تاذر لاق (لالطعب تبا ٠

 (لاقو) اه.ىنتك مالسلاو ةالصلا«ءلعتاك اذهلفكلذريغو هتسوسو وناطيشلارشو دسحلاو رصسسلا نم ١

 نيلاعلابر مالك نظلا اف عفاممو ص اوجن مالك !ضعبل نت نث ,ثاذاةتافلاب ةقزلا ثيدح ىف مقلا نبا |

 ىلع تاق ادسقو بتكلا ىناعمم-.جاهنمهةلاهلثم بتكلا نمدرب ربغفال ونارةلافلزني ملىقل هججبلا
 ةناعالابلط ىفىلاعت نرلاىلاراقتفالاودس> وتلا ارك ذوداعملاتايثاواهعمادتو ىلاعت هنن 'ءاه أل اود ارك

 هدسيحولو هتف :رعم لاكن عذتملا مقتسملا طاربصل ا ىلا ةيادهلا تاط ,رهوءاعدإا لضف ارك ذ ذوهنمةبادهااوهب

 مهتمسقو قئالهلا فاصوأرك ذاهنمذتل ردسيت سالو« عجبت روضه
 عم 4+ ةفرعم مدعب لاضو هتفرعمدع قحلاع نءاهودعل هياعيوضغمو هيلمعلاو قاب هّمذر ءمله مل هرعت

 عج ىلءدرلاو باقل |حالس ماو سغنل ا ةيك ل

 هللاةسجرهيلءىو ونلاا(لاقو) ىسوّتناءادلكن ماه ى شن: نأ نأ ضعباذهةر وسل .ة>وعدبلا لهأ
 وبأو دها دعو ىرمصملا نس 1 1لاعن ضدر 5 .ةسوهإ سي مءان !فوأحولفنآر ةلاست :كوابذهلاس رشف ىوتلا

 ىوغبلا ونيس ىضاقلا لاقدةف هب سابالهناانبهذ مىضتقمو ( لاق) ىلا ههركو هبسابالمازوالاو ةبالق

 ءلمسمف زاوحلاب م رمص نس و ,ىشكرزلا (لاق) ها هلك اب سارالف ماعطو أ ىول ح ىلعان 1 ارفبتكوا امهريغو

 نرسل | نم عاملاب مالسسل اا دمع نب اىتفأ نكمل ةبآا ااهمفةقرو عالتباز وال هناي هححب رص عمى هنلادامعلاءانالا

 باصملل بن أس بال هريغو دج مامالا (رك ذو) تاقئالايفاذك راظأ هيفو نطابأ ةسان قالي هنالاضنأ

 هرك ذو ىلاعتهللا اتاك ز رتحاو همالكى سهتنا سيو لس وجابمادادملاب هللا بانك ن هاويش ىو راش

 ن هءوضنو مدلا نع حابملادادملاب ز رثحاو رفك هن وكب نأ ل ف هناهةفلتخملا املا تاغل نمهانعمفرعبالا ع

 نأ ىلءالراب ومهاربا

 تكراباكدمنل 1ىلعو
 هارد ل ىلع

 د.عمر جونا نيلاعلا

 ىلءل مهلا س تدم

 ىلعو ىالا ىنل ارجع

 تال ىددكلا

 ىلءكلراب و ممهاربا ىلع
 تكراب كيىنالاىنلاد#ت

 ددجكنا مهارب اىلع

 لد مهلا س دع
 د« ىلع اراب ود ىلع

 تءلصاكد## ل اىلغو

 كنا مهاربا ىلءتكرابو

 لجرل,ةأودب دج
 ىداينيب

 هيلعدتلا ىلسهللالوسر

 لاَهف هدنع ني ومس .و

 مالسااامآهللا لوسرأب

 هائؤ هرعدةف مبلع

 اذاكملع ىلصذ فرك

 مال انيلصنمت

 كييلع هللا انت الص
 اني تست مف لاق

 هلاسن )لج رلا نا
 متيلصاذا لاق مس مبح

 لص مهلا اولَوَمَد ىلع

 ىنالا ىينلاد_# ىلع

 تراس« ل آىلعو
 ل 1ىلءو مي- هاربا ىلع

 دم ىلع لرابو ميءاربا
 ل ؟ىلءومبالاىنلا

 ميهاربا ىلع كر اراكدمي

 1 مههاربال1 !١ىلعو

 قم

 ساد ىتسح



 لاتكحب ناهد نم
 لصاذا والا لا.كلاي

 لةيلؤثيبلا لدا لع
 ينل 00

 كيا
 لهأ وهند رذ و نيم وا

 لآ 1 ىلعتيلصاك< تن

 دي دمج كل نامم فار ا

 ل د

 دعقملا هلزنأ مهللا لاو

 مول كلدنع ٍِن رسقملا

 وءافش هلت بجو ةمامقلا

 نمريذكيل َح سا ار

 وعدمقهملا هنأ ءاعذإا
 فامهللا ذعتسلو خ
 تاذع نمكيذ دوعأ

 رفلا باذءنم .و موج

 تامل و امنة :ةفنمو

 مجبملا هتف رم نم و

 م لاجدلا
 نمكبذوعأ ىلا مهلا

 كيد :دوع و ريقل اتاذع

 لاحدلا مه
 ايهلاةنتفسم كبذ دوعأو

 ذوعأ عا مهألاتامملاو

 خمرغم او ع ألا نمّكب

 رفغام هللا س د م
 ت رخام .وتمدتئامىل

 تنلعأام وتر رسام هو

 ملعأت نأ امو تف ةرسأ امو

 بوح 4

 اةنتفنم

 تنأو مدقملا تن ا ىئمهي

 م تنأالاهلاالرحاؤملا
 ىنام-هللا س ادد

 الط ىسنتللط
 برنذاارفغت الو اريك"
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 ظ ليج نارقل نامل لوج نست ة وهاب 555 رفك لب مارح هنافتاساخنل /
 فاقحالاّْر وسر ؟فنايبلاسو رفاذك

 ةياثعةدئافىهوراملا:امىلءةءارقلاب روسل !صاو-:فدراولاثيدحلاباب
 فو راخملاءامن مذ آن ممل سو هيلعهنلا ىلسهننالوسر لاقلاق هنأ «-ىلاعت هللاىذر باطلا نب رعنعىو ر

 ةالم نيع بسسس د .اهللا او ل قو ةرص نيعسس ىس ركلاةبا ١ وةصنيعبسرامكلاةاوهماعأر ةوناسنرطمةباور

 مانأ ةعبسس ءاملا اذ نم برم نمنأ نريسحأو ىءاجلا ريح ناهدس ىمفنىذلاو ةسمنيعمس ن نيذ :دوعملاو

 «جرخو هنم هيفاعبوهدسج ىفءادلك كلذ نمبرش ىذلان مفدي هناصسمنتانافةاد_غلابتاملاو ب
 ىلعالاّكب رس عبس تاناوّرلاض عب (فو) ةعافل اريسفن ىاذ؟هئاضعأ عحيجو همظعو هلو هقورهنم

 قادوا ةرمنيعبس سنو رفاكل ااهيأايل قوة مم نيعبسردقلا ةروسوة لم نيغبس ا حرت ملأو ةرمنيعبس
 : هبيضولا ىلع و دم ان ديس ىلع ص مهالاو :ىمنيعبس ميلفعلا هللار ف مسأ اوةيمنيعبس مظعل ا ىلعل ىلا هتلدجلاو

 دوعسلاولأ ةركذ اذ5 ةرع نيعبس نيعباتل ارئاسو لك-!اونيهرقملا ةكرالل او زياسرملاو ءايقثالا ع مج ىلعو

 أ (فو )4 لدصف داوهلن ل ماع مالا الاو عاحوالاو ضاىمالا عج ماهم رش نملهغفانهذهلاق

 ٠ْ ىلاعتفىلاعت هلوقو ةصمنيعبسسد # ةروسو صنيع الانكفات !ةروسو : سه ني عم سد ةر وسم نلا ضعب

 لصف نوأ_اعم ودوصقملك ىلءءاملا كلذ نمد برش نذ ة م نيعدس ةروساارخ ”!ىلاوهالاهلاال قد !كلملاهليا

 : تارقلاص او ىئاذكمل

 نذل: :وقو مهغلاو لمعلا ةدايزل صئاضخللا ىفةمئالالا وةاوةدراولا ةددعلا ثب داحالاب اي

 اظفعلا اي كل ع الأ لاق هنأ لو هيلعمتتا له ىبنلا نعا مهنعمتتا ىضر سابعنب !نعثرحلا نب ماشه نعىور
 ةرودواهزج كاكا ةروسواهوت اىلاباتكلاةهافذا ارذعرب تسطىتتكست لاق هللا لو سراب ىلب لاق

 | هيريشت عرصلا» نمو ءاسمتلا ءام نموأ مرض) ”رءامنماهلاعبصت ماهزتش آىلا ةعتاول ةروسوا هزخ [ىلارشملا

 برشلا اذهدعب ىلصتمركسلءقاثم مةرمشعو لسع ل بقاثمةرسشعو ن ابا يقام ةثالث عم مرعمسلا ىف قد ىلا ىلع

 نيالاق امئاصوصت مةسصني سجن بادكلا ةحت افدعبة سم نيسجت ةعك رك قدح هللا اوهلقامجفأر قت : نيدعكر

 ْ لاقاظفاريسصت الاام 0 رأى. ىارالسامعنب لاقمالسل اوةالصل !هيلغلاةأك ناكيف هتلمعف ساغ

 ى :رهزلا ناكوا مهن هنن ىضر سا بعنب !لاقكهن لد -توذ هئلعى هرهزلا لاق و دس نيس !نود ءرعناك نملاذه دو

 ىف تروح ءرو تل تار لق ةذسنيسدنو سن نب انأو ئسفنل هتلمعفمصاعلاقو هايامهمقسا وءدالوالهيتك
 : لاق هنأ هنعهللا ىذر ىلعنعى وبلا 6 رخو ) نارقلا صاوخ ىف اذك هفصو ىلءر دق الامةدانزلا نم مىيسغأ

 لاقراذد نب دلام نءىق جبل (جرخأ آو ) سندي ماس ءاسجن ضن نتو ماعلا روس الا افاستت] | ارةلالزنأ |

 هيلع ليربج نممذخأي نآكم السلا ةالصلا هيلع ىنلا تاؤتاب'س ع تانآس هنتآرقلااولعت ةبااغلاولأانللاق
 ظ ماعلا ظفحداز آنمتانآرقلا صاوخف ل ارغلا( مامالالاق) ناقتالاىفاذك اسمخاسعت مالسلاو ةالصلا
 ناببلاهماءناسنالا قاع نارقلا لنج لان جرلاةروسلوُأ نمغيظنءاناف تكلف اها لح و اهةمقداهلك
 هنآ ًارقاذأقهن ارو هعجانيلع نا هيلممتل كناسل هيلر الن ادصستر مشلاو ملاو ابدت ر هقلاو سمشلا

 ناوأ كداول هقساو هيدا او مصر ءامهمللع قلأو طوفدت حول فد < نارقوهلا هناسانملعتا مت هنآ را

 داود ناك (ى ءاكلالاقو) ىسهتنا تايرحلا نمىهو ذب رسثلاتان“.الاةكربب ىأرامو ععساملكاشةكدب رت
 ىلانآرقلا عنج .رلاءاناىف بتك | ىل لو ةب الئ اةىتانم فتن رف همسن أمشأ رقاملكو ميظعلا نآ ارغلا ظفحال
 طا وهنا وفد هنآ ارك هوه لب هنأ. .ءانملعتا مدل اوةىلاهءل_عتلكناسلهي 3 رحمالت ادعس رش ا

 نم اك للاعت هنلاتدمفمعءاملك انمخ تاعفف مظعلانآرقلا احب لدإو هةساو مم 9 هيلعقلأو
 صاوخاهلةر وسلا هذهىيمتلا لاقل عد ملام هل وقال ةلهسبلا لوأ ن ملقا 7 وسن مىلاعت هلوةامأو تار ىلا

 بحت نم حدقو ًاةعصقىفاشقن اهتكملف ةيفحللا ةقرقدلا مولعل !لءتدارأ وأ اننا ةوكش نمت مك
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 اذاناهعفراهشمن نم غرف اذاف لعد ملام هلو ة ىلا ةإ مما الّوأن ماءاصارهاط هلشقانلان روك ودال 01 ءاؤرطلا

 نو رمش و ءافشا وف نأ مكس افسوب(رك ذو) قل ىلا ىلءبرمشت وسموشل اهرب /يذعاعهاحت لمع ادارأ

 ىلثهللا نذارءاسنلا و لاج رالةعفان صئاصخللاهذهوةقيقدللا مولعلا عملو غاولاءاضقلو لافطالا ةمسا غل
 نارغعزب ىمركسلاهبآب تك ن«لاق هنامالسل او ةال علا« اع ىهذلا نعهنعهللا ىذر زاسطسث دح(فو)
 نارقلاصاوخيىف اذك ةكالملاهل ارفغتساو ادنأ ش سش مل هنا ساب اهسحم كلذ لكىملاهّمحا ارىلعتارم عسب

 نيعل 'ءالعالصئاصخلا ىف اذملا لاو ةدراولا ثرداحالا باب
 ( هرصب نءفعضااودمرلا ةلازاورمءبلا وذو ١

 ىلاعتهلود هسيماهماىرغط ىلعأرق نمذأ هرم٠سدقدنجل ادالب ىفريه ثا ىلولا يدل ادب رفؤ لا ن«ىورب

 مهم لكى مالسل اوةالصلا هماعىنل | ىلءىلدوهوتام ع سدي دس مولا كلرصف ءكءاطغشلا لات

 نم نأ هينيعى عام م ههمع و هيماهماىرغط ىلبةنمهللاقذ مالسلا<.اعرضاتا ىاةنانياساصا اضع: نع

 كيبباي-م الذ عمم ملالوةد وهننالو نادم نأ ده هاآةماقالاون اذالافنذوملالوةب نيد نيعل اعجو

 ملءادابعل زنك نعال: ريبكل اهسرش ىف( ىناتسهقلالاق)ت ارقلا صاونفف اذكهلنا لوسراب ىن عمر ذو ىدم اي
 ةرقايناثلا عامسادنع وهللا لو سراب عهنلا ىلصة.ناثا اةداهشلا نمىلوالا عاج ادن علاش نأ بحس هلا

 هياعهللا ىلص هناو نما ا ىلع زيا مالا ىرذط عضو دعب زمصمل او موسلاب ىتعتم مهلل الاقي مهللالو سرا ىو اع

 دمت ءاقل ىلا قاتشا مالسلا هباءمد1ن ااه ريغو مالسلا مهما عءامدنالا صدق (ىو) ةنملاىلاهلادئاقنوكب لو

 هدب نءةحسملا هعمصأ قىدم اروذل اهللا لعد هيل اىلاعت هللا ىو او هزل ايف ناكني مالسل اوةالصل اهيلع

 هبنبحلا جىلاعتهللارهط وأ قئاغلا ضورلا ىف اذك ةححسم عيصالا نإ: تعم[ ذافر ونلا الذ ميسفىنولا

 ل.ريدريخأ الف هتيرذ|الص ا راصف هين يع ىلع خدسو «يماهبا ىرغ طمد[لبقف ارملال ثم هاهم ىرغطءاغصف

 هيماهما يي :رذط لءقفناذالا ف ىعم ١ مع 3 همالل اوةالصلاهماعلاةةصقل اهذهممالسا ١ اوهالدل ا«.لعىنل ١

 نيننعل اىلءامهعذوو نيرفلل !ليبقت ركب ىناعل احرش ىف ىوانعما ١ (مامال !لاقو) ادب رعل ل هيث مع ىلع هدصو

 تاملمعلاف فيعذلاثي د ايذالازن وك ءاناعلا نع م هدقو متن سيل هيف ىذلاو ثي دس همذدرب م هنال
 روك ذملالوّةلا ف ىنا سهل اباصأدق هو هيوجت؟لمبعلا كرت مزة سالع وف صريغ :روك ذملا ثيدحلا نوكف

 هظفح ةرثكو هلعروذ ولف راعمافراوءفىدرو رهسلا جلا رهشدق هناذ ىكملا مامالا مالك انافكو هبابق#أب

 نء(ىورو) بازحالا ة روسى نايبأ احورفاذكمردهلنو رولا توةباتك ىفدروأ امعن.بىل و هلاحةوقو
 ةلمل لوأ لالهلا لءأةماف هنا أد ءرو مب فعضن ٠.ىئشن س نأدار أن ءلاقدنأمال_سل وةالدلاهيل دى |
 نارقل ١ مأ 0 رهن وهئبع ىلع هئمعا مسعمأ رادافثل ثلا لل اهانه لع مغتاو ةيناثل انل.الا هل مأت هلع مغتاف

 ناتكلا !ةحتافلةيلو تاس تالثد_>؟هللاوهل: ارقي مماهرخ 1ىنمؤد وةرو سلا لّوأ ىف ل هش تا ىضرمشع
 تنأفشا مهالاىرمصب وق تارم سجن ب رايب راي لقياو تارم عسب س نيج ارلا محرأ اب كل جنوب ءادلكن هءاغش
 اذك «_لعردتاعفوإ ارض عملا مأريباضا أضن رمللو ىفاعملاثن ؟فاعم هاا !ىفاكسل اثن ؟س ك١ موال ىفاشلا
 ىت-ىرمه فعضار رك ىم أر ن .ةكمىف ثم || ىفا ) ردقلاهلياهإ؟ريذفلا ل ودب د١ نارةلا صاو ثىف

 دولا ءامع نءحلاصل>ر ىلا لاو>الا ال7 ترك ذ مم ىرصب ةوقلءاودتدج واموةءارقا اوةعلاطملا نعتز
 تحسم ٌمةمةْناملَمف ةعبجا مول هبامإناو ىل والا :خسا| نيد ةصمةثاه ريدي يمس ةءا رق ىباعفةرهطما ةضورلاف
 مناك ف ىريهب فءضهنلالازأ ١ ملعث وادا فريسصبلا كوسا ةمرع ىرصب وة مهلل اتاقفىبءع ىلع ىفازبب

 ىضرراعنبا (ىور و5 اياوهتلاىنةفوملمااو طخلاباهماعمو ادن تزجأ و ثنذ دقو ىلزاسأ اذكك ناك

 ( رارسالاةنيزخ - 9 )

 ' ةرفغم لرغغاذ ثنأالا
 كناىئج را اوالدنع نم

 خم-رلاروفغلا تنأ
 ىنامهالا قس ن م

 داحالا هللأ اب كلاش

 مودل /ىذلادمملا
 0 اوذك هلنكي لودإوب

 كناىونذ 0

 دمحرلاروذغلا ثنأ

 ىنبساح مهل اسمه س

 موللاس اريسد اياسح
 باذءنمكي.ذوعءأىنا

 نم كيذوءآو مه-

 كيذوءأوريقلاباذع
 لاحدلا جيلا ةنتفنم

 امل اةنتفنمكءذوعأو

 مهلا لقبلو متامملاو
 ريا نم كلأسأ ىف

 ملعألام وهنمشم -امهلك

 نم كلأسأى ا مسؤهألا

 لدابعك ل أسامريس هن
 كيذوعأو نوالاصلا
 كدابعهئمذاعام رمش نم

 فانتا انن رنوحلاصلا

 رانلاتاذءانتو ةن_ه

 نرفع انما اندر
 راذل !ناذعانكواننونذ

 انتد_عوامانت ؟امهر

 مونانزختالو كاسر ىلع

 فلغعال كنا ةما.قلا

 ديس صم وم داعملا

 لوة. تأرافغت الا
 ىف سلحاذال_> ىلا
 ىيرثن هللا هتالسم



 ىن-ةةاححتنأ الاهلاال

 ىلك انأو كدع انأو

 كد عوو كلدهف

 كب ذوعأ تعطتساام

 ءولأ تعندامرش نم

 ءوبأو ىل 1 كتمعتن

 رفغنالهناى ار غغاف ىاذ ا

 اذاو تنأالا بوذلا

 هد_-وهللاالا هلاال م

 هلو كلما 4كم رشال

 هد ثنع و يضدملا

 :لكىلعو دوري نا

 َّ 4 م-والاردق

 أنا ىطعمالو تيطعأ
 دجلا اذعفنيالو تعنم

 نس مح دا كح
 هللا الا هلاالوأ ىطرو
 الملا هلاك. رشالهد-و

 لك ىلعوهو دجلا هلو
 تار ثالث ردد

 هدعب وص وأ سس 3

 هللابالا ةودالو لّو>ال

 الاد_.عنالو هللاالاهلاال

 لضفلا هلوهمعن'اهلدانأ

 هلال سحلاءانئلاهو
 نيدلا هل نيصلخم هتلاالا

 م " نورفاكلا هرك ولو
 رذغتسأ صم سد

 موال اتاسصالث هللا

 كيمو مالسلا تو

 دم ثكزايت مالسلا

 ل الخلا اذان ى

 ط هع م مار 1 لاو

 دجلاو هلبا نادس ى

 ّ نكيلربك هلل اودهلل

 ا را روت 1 1177101777 717 ةا ع تل ق  انل اتا 6 كاتط ان [ا 1  دن 0 هفحفلا ا. كاكا 1067 1 نست د ده تش

"0 

 ٍ ةرث دو ىببحابح .مدللال و مراد#ن ادهش أنذ رلالَوُم لوعبإ نحل لاقمال_سلاوةالصلا هم !همل عدن 0

 . ىقودل!ىوادفىفاذك شاعامامرلا ومحل نموم] ةئاقاح ب عت وه.ماهما لمت ودم ىدع

 م 0 راخالا ىلءةءارقلا,ءاقستسالا ف ةدراولا ةعصصل!ثدداحالاو دان " الاباب)

 3 رارنالا ديس ىلع ةالصلاب و ارافغةسالاو

 نمتسةنس ناضمررهثىف ىلدللاىلمالسا او ةالدلا هماعهح ورخءاةسنسالا ةال ص ةدعورشم لصأ نأرلعا

 ْ ىلا سائلا كش تااقا هاا هنعهللا ىذرة قب دصل 1 اعنعدو ادوبأ )جرخ 1و)تابحنب اهرك ك داذك هر عسا ا

 جرن هيف نور اموت سانل ادعوو ىلدملاىف هل ءسوفرع:عصأةراعملا طوع ل سو هيلعهقلا ىلسمتلا لوسر

 نالاق ع 2 ىلاعت لادم ف ريكسفريذملا ىلعدعةف سمشلا بجاح ادب نيححلسو هيلعهنلا ل هَل هلل 'لوسر

 هوعدت نأ ىلاعتهلل' مسادتو ءام لاديد ثتوةزمهلا كم ىأ :ءهزامز ناب ا نعرطملا ارثأنو رايد ب تدح

 ا 0 ا 0 0 0 تيحسا .نأدقاكدعو و

 1 مقاروهو ” لرب بلتوهرهطس اا نالوا ما ديب ا ام!اهيدب
 3 ىل عن هللا تذايترط أع تقربوتدعر 98 ةياصس نا شأ افزيةعكر ىل دذلزنو سانل | ىلع لسبتأ عديد

 4 ل تهانادودا 08 هذجاوف تدب تح كار 0 0 هرم

 يما الا ارابنأ كل لعب وتانجكل لد ونشير لاو 2 ددعوارار دمككلع ا

 ءاقستسالا قرا هغمسالا رصد« هللا ئضرٍراطختا نب رعنا ىور , وئصانقلا ىفاذكاق مسالا فراغغتسالا

 ىو رع ن هت سمو يفءاقست اذار ادحالا ىلءةءار ملا امأو تك اوكلاىفاذك تان" الاهذسالالدةسا

 ا اا هم ؟نيعبس ىلعأر ةيرىلاعن هناا جر نم ريس: اوىرمدملا نس>نيعباشلا نع

 لكسر ىف ءاعدلا اذهأ رق ارقب و هب , الار. اىلولا اونو هتجنررشا» واوط:ةامدعب نمثمخل لزخب ىذلاو دوىلاعت

 | دعا رو ض ا كر و رب نكلو كدامبونذي كدالد كال مالم-هالاةثام

 ءاقستسالا] ةمار علا

 نكلفارارمبرجتاذ_هفءاملان .سآرلا اذ يرضلف ةجاحلار دق ىلءر طملا لرب اذاذ 4-لا ىلاععت هلل لزم ذ د

 . [|| ىفاذكمانالادب-ىلعمالسل اوةالصلاو رافغتسالادب وةلفاننيتعكرةالصدعب اههتكيا دياءاح اص بتاكلا
 1 ةالسصل مولا هذهىهو : هر ى راتلاةالسصلاهذمنوقساس براغملالهأو ىريمدلا مامالانآ ارمااصاوخ

 | هيلانتو ع اوم ا هبىضقتو ب ركل اهرب غنتو دقعلا هبل غن ىذلادجتان دي ىلعاماتامالسس سوت ءاك

 اجب واموت وةصنيسعب رأواعب 2 راوفالا 1ع ؛راددعل ١ اذهبذحا او ساجتفاهور رش مما

 ظ مالا مالسلاوةلماكلاذالصل اهذهمىلهد «ناكم تع لاعت هللا ىذ رباط ىف نب ىللعتب نيسنلا نب , ىلع نيرياعلا ْ
 ءاشناباتكلارخ !اهثعىف الم دقت ةالمل اهذه ص اون يبنسو ل بو هيل هلا ىلسهنلا لوسر ىلعالا هدج ىلع

 ىل عتهللا

 ةراذخسالا ىف:دراولا ةرصرصلا ثيداحالار ك ذوتاب الاوروسا اصاوباب ))إ
 ْن موااىحوامئاوةيتاعلان امد و

 | ركنا

 1 ا انو. <ضرالانر ذو رم. .ءامعب ءاممسلا باوبأ انك ىلاعت هلوق بتك ن منا
 ا 1 ارلاو اىراجلاءاملا ف سأ آرلا اذ_هىاب لومار هاطلاس املا ناصخل 0 لك الل

 | و نم دنالوراغتسا نم بام و« سمت لوسرلةلات هانت ئمز ريت قارعطلا بوك

 نعوم - 00 يي
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 ىلا نعنايسنءا © رخآ و)لج وزءهللاهيراكسا مدا نب اةداعس نمل سو هءاعهلا ىلسهتالو لكلا هناه«:ءهللاىذر رصاقو ىلأ نب دعس ن عر ما او ىلع وباودجأ مامالا(ح رخأو) دصتقا نم لاءالو راشتسا |||

 لا كلريتق-ًاىفا مهللا لةيلفا صأدح أ دار اذ سو هيل هنا ىل ههنلالوسر لاقلاق هنا هنعهنلا ىذرةرب ره

 لوسرلاقلاقهنعهللاىندر ىردخلا ديعس ىنأ نع لعب وبأ ( رخو )حلا كلريذقسأ ا مهللا لةيلفامأكدحأ
 سايعزب ا نعملا ريطلا( ميرعخأو )مل اكل اعب ل ريذسأ ىفا مهالا لماذ اسكر أ دا راذا لسو هيلعهتلا ىل 00
 ةروسلاانل 5 ةراذقسالا العب لسو هيلعهللا ىلصهننالوسر ناك الاقنيعجأ مولع ىلاعتهللاناوضر ربع نءاو

 انإعب مس .و <« ما ءهنلا ىل سهلا لوسر تاك لاق «ذءهللا ىذررباحن ءو ثددحلا ل اريذذس أ ىلا مهلا انارقلانم

 نيئالثوانال'ن باك

 قدمنا س م خرم
 ىو ةرمدع

 ةرمهع ىدحاو ةرممع

 نال ز[تضح كلذف
1-0 10 
 ارشعوا م نوبالثو

 ند 3 ارمشءوارسشعو

 ةال_ص لكرد هللا ب
 هنيادج و نت الث و ايدل : 1 7 0 4 1

 هارد نيدالثو انا: | هن منيستعكر ترياق الايك دا مهاذا لوشن تارقلا نس زول نات اهطروالا تراس
 لاق م نيئالثو انالث ريا 0 كاف ملظعل ائالذفن مثالا أو كتردقب كلردقتسأو كلاعب كريت أ ىنا مهللا لقيا حةضي رفلا
 هيراالا هلاالةئاملا 0 لاقو !ىرم | ةبذاعو ىثاعمو ىتب دف ىلريسحتم الا اذدنأ لعتتنكنا مهللابويغلا مالعتن او لءأالو لعتو
 اي تال ةينأعو ىثاعمو ىنبدف لرسم الا اذهناملع:تنكن او هيفىل كراب مك ءرمسوو ل ردقاف آو ىرمأ لحاع
 ىلعوهو دجلاهلو كلملا || ىك ولاقهيىنذ رم ناك ث حري #كنا ى اردقا وهن عى :ريصاو ى ءهفرسصافوإ باو ىرهأ ىل -اعلاقو أ ىرصأ
 ل 1 ل 0 يول م ا هل آو هلاعو ىرمأ ةبقاعو لوف نيد اورلا نيب عمك نأ ىتبند و هّثحاح
 ثم تناك تاوهااطت || مام كرغلاوأ لعفلا ف باو.هلاهج وهلرواشي ملاذ ادحاولا مالا ىف ةراخقسالار ارك: بح وا هبساهرركب نأ
 ادا ييعلادو لاق هنعهللاىذر سأ أن عىنسلا ناهج رخأاعبسةراضالاراركست ثيدس>-ىفدر وكل ءفبامل هردص حرسشت»
 نولئاةبيخالتابةعم || ىذلاىلارظنا تام عبس ه سيفك ررذقاف صاب تم سمهاذا سنأ ب ملسو هسيل ههنا ىل_سهنلا لو رلاق
 ةالص لرد نهلءانوأ || ةحئافلادعب ىلوالا ف ةراضسالا ىتعكر لك فأر قب نأ ب هس: هناىووالا (لاقو) هيفريملا نافلباقىلا قبس
 تل ةءودكحم هرك ذاذكءامحالا فىلازغلا مامالاهرك ذاذكو د اهتلاوه ل ةةعافلادعب هبناثل فو نو رفاكل ااهيأأب لق
 ةحبس نونالثو | تب ةدايعزعءامضلاوىفارمطلا بخ كاذكس هتف.( ةيمانملاو :راذسالاامأ 2( ىراذل ارش ف ىئيعلا
 ماماا ىف هي ردبعلا هيماكت مالكن موو راسو هيلع هللا ىلسمهللالورلاقلا هنا<4_:عهتلا ىذرتماصلا
 ةَورئالفةوينلاتبهذلاةلسو هيلعهتلا ىله ىلا نعهنعهللاىطر ديسأ نب ةغب ذح ىلأ نءىفاربطلا( جي رخأو)
 ةريبكت توتالسثو هنأ سنع هللاىذرترب رهىنأن ءىراخلا (جرخأ و) هكر و أل بلا اهارتة اصلا اب ؤرلا تاريشملاالا ىدعي
 : ريد نم س تام اهارعطاسلاا و رلالاقتارسشبملاامواولاةتارسشملالاةوبنلا نءقبسل مل_-و هيل عهللا ىل_صهننالوسرلاقلاق

 للهو ةئاممكوةئام || ايرورلاءابؤ رن وما ىحو ثردحلاىفو ةوبنلان مز جنيعب رأو ةتسنمهزجحلاصا ل ىلا نمةملاصلا اب ٌورلا ةيوتكمةال م لك || سو هيلعدتلا ىلصهللالوسرلاةلاقهنعهلاىذر رن أن ع سو ىراذاا ( جرخأو )4 ىرتو أل تلا لجرلا
 هلرفغةئامدجوةئام ||| ىفىلاعتهللاهي رينا دارأ نءلاقدنأ هنءهللاىضر بااط ىنأن ب ىلع نع(ىورو )اغيل ارو أ ىلع: دسهاش
 رثك تناك اوهب فذ || فوتامعس,-اهاكو شسعشلاو ةرمةتافل اىلوالا ىف ار قب مانيب كأ لبق تاعكر تسلل هيلف ديرتام همام
 : ةعبارلاقواعب-ىصذلاو:روسوةرمةمحئافلا ةثلاثلا ىف )و نأ سم عج سى ذل اذالءالاوة صةشتاهلاةيئاثلا

 نونالثو ٌتالثو

 عد رأو ةلبمكخ

 س ر_هعأادب ز نسم
 راس لير او:سةحئتافلاة دا سلا ىفواعبسنيتلاو:روسوةرمةختافلاةسماخللافواعبسس رشن ملأ ةروسوةرمةحتاغلا
 نسوأ سم نجح نس || برودمتب ومهللا وقع مل-و هيل هللا ىلص بال ا ىلءىلصو ىلا عت هللا ىلع ىنث اال نمخ رفاذاو هانلزنأ
 عيستلا نم لكسم | مهاعلوت ارزعو ل فارس او ل هئاك مب رو ر.ثاريجبر وب وةعبب رو قده "ابر وىسو«بر وميهاربا
 نئالئواثالثدمخلاو || فاك .رهلاف ىمهيإبعأ ثن ااه هلال !ىتاممىفىف راآملظعلانآرقلاو رونزلاو ليج الاو:ارودا!لزخ ومالا

 . 9 ىلاعت هنئاءاشنا اذك و اذكي مالا ل |وةءنمءان ادنو الاةعباسلاىل غاداذالاوةثلاثلاىفوأ ةيناثل اىفوأ هتلبل
 هنياالاهلاالو نيثال#:و وأن كا اريخ هرم ة بقاع رب نأدارأن مناف اهلا ثمدج وب لة اتاي رج راتغما (اضيأو ) قراعم ا رع فاذك
 / للا ارح رم ارو تام سالئْؤسو ياعسى سوال لعلم ورشاط شارف ىلعدعمن م ءاشعلا دعب ءوضولاددصافارش
 انالو يبكملالازكو || نع ا هق شل ءدترب م تام سالئاشب ىلع مة سفرتي كا ضالئخالا روسو تام ا

 اعد أ ريبكجما و



38 

 نه وأ س نيثالثو

 عيسلا نملاكتك
 ريبكستل او دما ١ و

 هللاالا هلاال عمةثامةنام

 الوهن رشالهد_-و

 اذكاهرتبعت 0 ل م راكرد كك 6

 ةعرشلا راش ىلءديس فو صاو1لانتك ىف
 0ع تس ىلا: :ًارملاق-ىف ةدراولا ةكضعلا ثدداحالاو تان .الاباب

 اهتدالوةأرملا ىلعترمسعاذا لاق هنأ مسوهيلعهللا ىلصىنلا نعام م هللا ىذر سايعنب !نءىلددلا )ج رخأ)

 كلملوذ غالب رام ند ةعاسالا | *.بان[نودعونام نورد مالم "اك ىلاعت هلود « ماعم ةكوف» ظن ءاناذدلأ

 مث ٍبايلالا كوالةريسءمهضصق ىف ناكد قل اهاصخ هو ةيسشععألا اوثيلن لا هشورد مول مه ”اكنوةساغلا موَعلاالا

 سابعنن !لاةىناعملانيءىفو موا علارح ريسغت ىفاذكاه> رفواهنطب لع وةرملاهنم قستو لسغن

 نجيرلاهللامسب هذه ىهو ىست م غمد ىف ناشد , الا نان اهسبتكمافةدالولاآ ارملا ىلهترسعءاذا اه. ءهللا ىذر

 5 18 0 00 ردا لا 0 | !هنياالا هلاال محيا

 ب
 ةنآوأ اهتم رحلا ديز
 ةالص لكررد ىسركلا
 نم ه«-عنعمل ةب ا

 0 او تما ا اريقفل لوقو سبت ااها وةك هان 0 5 م

 هتببأرل ل بح ىلءتارقلا اذهانلزنأ ولو نينمؤمالةجروءاف ثوهامنارقلانملزتنو دن الاو صالخالاو ةحئافلا أ ترا نى نيم
 مهللاهتلالوسردسيهقئاالاهلاال وركب مهلعل ساذالا هم رضنلاثمالا كلو هللاهمسش ن ماعددتم اعشاخ زم ولالا املا

 نكم أناس اك ىلعءذ هتدتك كل مولع ملكددعب سفنو ةمل لك ىف دج اندمسل 1ىلءودجش ان ديس ىلع سو لد رك ىلا أرقملو
 ىروا 2نمدحاو 000 ا ار ردوا بط دعو 1ةقروىلءالاو 4 00 م

 تدرمشو اهننوزاهتماةةضو رلاق تاروك ذملاهذهتدتكف ىعتلاتتوة ةرهطملا «ورلا قدعا انآ و كك 5 . 3 اننا ةريثك هاوددعباهص.لخت نعاوز عولاملا اذ_هىلءنيمرثىف قابلا ىب ودلولا فص: تجرخأ ةئيدملا || م: ا 0 الا

 5و8 صح
 اهب سنيئاموةت_تىلا ع راتلا لذ نموفا ونيت ابراز فرعا سىلاعتهللانذاباعن رمسدإولا طةسف

 ىد هنا هّيوةوهللا لوح تدصو

 فىيكل اناا ءاسمسأ ص اوحت فن رسفملالاوقأو ةدراولا ةكصلا ثد داحالا باب
 ءافطاو برهلاو ب بللال مضت وكمل باص ءاسعسأ ناافهنءهلثاىىذر سامعزت |ن ءىرولا سن لامامالا لاق

 ىلع ءبتك:ثرعل لاب تارت مو وزال كيرلا السراج كرب وةقرخىفبتكت قل ردا

 هال اوىب-_غلاوعادصالو ثاثم لا ىمسع الوتايرتضالو عرزلا طسوف بو دنم بد ىلع عفر و ساطر لا

 رحلافبوكرلاو لاما فإو ىرمسل ا اهذفن ىلءةدالولارمس هلو ىنمااهذفتىلعدشت نيطالسل !ىلعلوخدلاو

 كالا ةنهم باح ءالؤ فاينل ثمان ل شكا ضل اذك مهؤاسم*أ ا * باو ل معأ هاو لّثقلا نم 0

 8 او ةرجاىلابرضد رف دأوأر مت اكل انولو شورططش ةفك ءارلا ساو, هبا عار عياسلاو

 نمةشوقب ةفورعم اة دملا ىلا هد : رقسوسرط مال_الا فوة باهاجللا ف سو سفأ || ةئيدملا مساوريمط5 باكس لا

 رمعلا لذرأ نا

 هنمق نم ك.ذوسعأو

 نمكببذوءأو ايندلا
 نرسد 8 ريقلا ب ادع

 وأ ثععبت م هولك اذعىنف

 هع وع لدابع عمج :

 ىجراو ىلرفغا مهللا

 وع ىننز راو ىندهاو
 ليرتسح بروهللا

 ليفارساو ل ئاكسسو

 ١ او طولا عفت ىطرقلاوزعبكل اريسفتلاو ف اشكل ار يسنغت ف اذك فرشلا فرط 0 0

 ىلع فرحت ملرادٍباب ىلعتيتكولا نا: فهكا اباعص ا ءاسأ دالوأ او ملعلاق ل سوءهيلعهشلاىلسهللالوسر أ تت قلرفغامهللا

شفك ٍشوفذاش شوفربد شون سان ل ثمانبلثكماضاع م هؤاسمأ اوورغت 7 مل بك سم ىعو قرسمد معان 3 تررسأْ امو 0
 شويطا

 بارع مانا ىف تب ًارىن اىلاعت هللا هجر مداحلا ىتفملاد تدع سوبأ (لاقو) ةيضيفةعومج نمازكريمطق | ىو :رسأ اموتنلعأامو

 تاب ىنورب_اف اهريثأت دحنملو رومالاضعن فاكربتو انهت ةفيربشلا ءام#أ بتكس نة مهاتامةفوكلا ا

 ها اهطسوقريمطقلاوةرئادلا لكم ىلعان ءام»أ اويتكا أ دعب تنكو ودق
 ا 0 00 1 2 0

 ((ق فج نهرخ قوص ءيهكنهلوأ ف سلان اب الاص او ناب ف ماد تالا هلاال

 نفق لد تتشاعتلللا 0 هورس ضلك 9 م 0 ىلع ىندأ مالا تح

 ا
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 ل :ايذككداب اب .فشالو رمح نمنبلاظلاءئيمطاكوانحلا ىبوقلاذاةفزت الامول لام كعك ان

 ص لامار لاقل اذا مصل او سعسعاذالمالاو سنكل اراوخلا سئ: ار مسق نادر

 اهيأابو تان الا ل همادخأباواكوت ليئابكسْسَعداب ناةشوةزدفاورغك نيذلا لب رك ذلاىذ نارقلاو

 دواد نب ناسهلسء ام ىلعةعاسلااحّولا ع اقدومو ىبح ىعانالف كن الف بايد« هل نور ايي بكللا

 قو مل--و هيلعدتلا ىلد يناطصا دمشق ح وتاق ةرفلا قدح وروب زلاوةار وتلاو ليحنالا ق < مالأسلا امهماع

 ةهنالق ن.نالفتاةىر مست نأ كلاس ىا مهللاشويهْمطَمْك قع ومار كلاءاومالا او ماظعا اتا 2 ل

 نيءسنو اثالث ةعجلاةالصل بق ةعجلا مولر م هب ةيعجلل ناكنا ىسهت داب + رق خذو هللا ن هرمدن ومو ىمكت ىلع

 ىذلاداملاىفا ارمضاح اك نا صاخمالا ناصف تنلط اذاو جابف ةهشالر شالة صد ةد رجة وعدا مئافةرغ

 كك ل ءترسعت اذاوه هماعء الدب نمدحو ا هدحت كنافة رمنيتسواةستاب الاءذهل: اذاديغب يئاغوأ هيفثنأ

 ىلاعت هيا ءاشنا كلدودقمو لدا ص لد ص لاعت هللا نافة سم نيس اعمل اهد أنما تباط وأ ةحاح

 روك دا دي الا هزه ىلعموادفرش لكمفدو اريد لكس باطن درأن ا مالكسل ,لداحو*

 حرفو ىنفشا مهلا كب وأاطمو كيما بان مالكب ةدوملاو ةبحلا ل يو ىفهتزك ذىذلا مالكسل|لدبت نكسلو
 وا أ نيجارلا» -رأان كمر ؟وكفطاي انع اع_اوالالحاقز رىئةز راوىئب .دضقا مهللا لو 'و أى غو قزح وى ده

 صئاصأتاو 3 الاوهذهة مرح قرسلاو قرغلاو قرح اوءادءالاوءاضةل اوءالملا نم ىئاففامهلل لوقت

 ريمالا ةريضح دارو نماذهتأ ءاوو«رام ءدعالا هناك أو هل! ةم هرب راربالاديس ل هدبحةمر < ورارسالاو

 قلوبقلا هلصح .وءادعالا ىل»بلغتان الاهذه عم فرحالا هذهأ ”ارقنم لا ةفدرس سدى راضل ادمسسلا
 نارقلا صاوىاذكةمااكى- ..خناىولقلا

 تافاقرسش عهد لك[ فةين ١ | رقلاتان الا سجل ض او ىفاشااوةكالالاو 0 :ًباب ) 5

 ((ةديدح فانموةريثكل ئاضفوةبيع وارصأوةد رغصاواهلو

 هرارس أ ىلاعتهللا سدق نوباادجأ سايعلا اونأ“ تلالاق
 لاحتالسب تانآس جف 7-5 ىلاعلا بامكلا فافاقنو

 لاوةالاو اس٠ نءاهربغ نع دع كاع تاقياقح اهلمب نم :

 ىلايللاو مايالا ةلج ىف مه لاطبالاءمادمالا4تلذ
 لالي ىذهللا مسن ادباف »© لاحرلاب ل يهن1ث نر اذا
 ىلاي”ناوادءالا مزن *« ىلاو#تلاب تاياالاممتاغ
 لاهل انماهلعت رذ حاف أ لاصتلا عس طتأ نم هذهف

 ةميظعلان ان "الا هذهةمسصماخ ىف ص اودلا ضعب (لاق)ءايقنالا عقوءادعالارسك- !ةحورسشملاتاسالاهذهو ||
 همضاخالو ؛ 7 ةمهحالسو مه در كمو مه دم نم هلاشالو هن ادعأ د ةللاو رمز هعماهلج نمءادعالا :اقالمل

 مفرش نمنذأ هراوف ىلعوأ ثاطاس !!ىلعثدناو سانل يول ىفة.هه1نوكم و ىلاعت هللا هزهنالا دحأ

 هللا لالوأام ىلءد_جاواهردق فر عافئدر حملا مه«باوتونيطا.سشلاو ناو سثالا نمبامتى و مهركمو

 ىسوم نبدج أن يكملا ىلولاو ريبكملا هيقفا نع 0 و) سو هل اودمان ديس ىلء ل سواهاجواهتءارقنلاعت
 رهو تاغالاو دعه وفد - ةرقامولاعت هللاباتكىفاهاقثو سةتاهمفتانآ ١ سعت ليلا ةج .رهماع ل عنا

 تنثك اذا موذعب لاقو تافآ الاوان ,االنا م بة نملظةحو هريش هنعمل ىفكالا رمش نم فاح نمهج والو

 ارارمثالذ برحدقواعيجاول تو اومز منابر لاحءاد_الاة إن اقم تاع سالسوأ عمرف تقاعو

 نءنيدلادبرفْميْشلا نعءاملوالا ماظن خجل !نءىخركللا فورعمىديس ن ءىربكلانيدلا مهجشلا(ىورو)

 نيدم ديسلا ميشلان ءىفا ردسلاىسو .عيشلا نع ئافرلا دهسأجياشملا ديتسس نع ير وك اننيدلا ديلا

 كاطأ ن ىلع نينئمؤملاريما 1 نعنيما مهما هسفن او مهر ارسآهّنلا سدق ىنالبك-لارداةل ادب عنعف رغملا

 تا

 مسعر ا رو كا اوبيغلا ملاءوهالا هلاالىذلا هللا اودى" نازله حا راءورتاب را
 3503 س د كد دامع

 انب ر مهللا ى سم

 ديوان ثلكبرو
 ال لد وب راسا

 ام در مهللاكل كد رش

 ديهتات انيثلكرو

 هلع هللا ىلداد# نأ

 0 و كدبع ملسو

 مهلكذابعل ان ؟دفخللا 1

 بروان ,روهلل ةوخأ
 ' اصاخت ىتاعجا ىذ لك
 فةعا-لكف ىله أوكل
 اذ ه 7 ”الاو انندلا

 ريك 5 مسار

 وهلا سريك الا

 ريكسصأ هنلال كولا

 ريقلا باذعو رّمفلاو

 مهألا ص شم س
 «ةلعدىذلا ىنب دىللد

 و ىرمأ ةمعك ع

 تاعج ىتلا ىايند ى

 نسم ٌكلاَض 2 د ومع

 لوغعنذوعأو كطم“
 كيذوعأو كمن نم

 اال و تدضو تانداو

 سدجلا كذمدجلا اذ

 ىندصا ١ ىر عو

 قالمخالاو لاعالا حلاص)



4 ْ 0 

 ةسجلا ناد "الا ءذه مون لكأر ةنءلاقهنأ سو «لعهتلا ىلدص نيلس .رأا همس نع هنعدللا ىدذروههحو ل , 5

 ىلاعتهّللا نافسأرلا ىلءاهاجو ق ذولا فاهذو رحرسك اه سب وأ ا هماكو أت افاةرمش ةآل كف ةع ركل !ةملفعلا
 ىلاعت هللاىئب وءالبلاو تاه الا نم هنوظفح رون« برختل امهيدي فو ةك-ثالملانماغا رمش ىنثادل لرب
 هيلع فو « تاما ىىلاعت هللا هتنث أن اطل سلا در قناو رج ت ودام نمرصق ة است سودرفلا +_:جىف هأ

 ءارمالا عبج هلىلاعت هللارذعم هوتاطلسةثاق-لدعهّشاهاطدأوهّتعف ر وهشاهم .وهنك وسلكو رغظا اوه هرصتلا

 الواهحلاصل ىد_يال
 الااهثيس نع 0 7

 ذوعأ ىلا مهللارثنأ
 رانلاباذ عن مكي
 نمو ربسقلا باذعو
 نمو تامه اوامما هن

 ايواعوانطاي وارهاط فرمهل !لهأنمداك اهقفو لجواهتءارق ىلع مواد ءوسجنات ار الاهذ منو ؤريصتنإ 0 عا

 هنمأاهقفو لجو سات اي الا ءذهأر نم سئ ارعلا بحاصريسفت ف بيغا!لاجر وباطقلا قالب .لغسو | 7 ””كذخامهللاس
 تاي الا هذهةكربب فرصتا !لهأ نمناكو ن+اهيلعلكو وتايذؤملاوءالبلاو رصسلاو موهسلانمىلا«دهللا || 0 ١١ مسسهألا اهلكيبونذو
 خلا (لاقو) ها اروسماراعةرخ الابن ونمودالزيذإانيب و كن باناعجتارقلات أر فاذاو ىلاعت لو ى5دسيحاو ىئ-شعنأ

 || نعهتلأ -واهقافوأ طس عم سلات اذ“ الاهذهةءارقب فاصو أب اطقالا بقت ًارورس سدقىلذاشلا
 ولو ودع هيرفظت لوب رك املاركموداشملاو ءاد_عالا نمىلءث هللا هنمأ اهتءارق ىلع مواد نملاقا هرارسأ
 ىنهلال يملا شل لاقو بطةلاةجردىلالانب ورغطظا او :رصنلا ه.اءمفتو ضرالاو تاو جلا لهأ ءاداع
 هذ_هةكرب يثلكت دج ولاقو سمان اآالا:ذ_هىنلعو هغمتماكتو راطقالا بق ثد ًارهرس سد

 ىدز راو فري ا و

 لامعالا حاصل ىندهاو
 ىدهال هناقالخالاو

 .٠ 0 1 ' َ 2 : ع 0 اك ىط تالا

 خلا لاقو فرصتلا له نم ةنسدعب ناكسف نيدللا ماسح ني لا اع مش سدإا تاءء" الا هذ هرارسأ ىف رعلا نيدللا 5 7 ىلا 1 3 ١ يصويشلالدواضي رس سدقمت ظسبلادب زب بأ نيشلانع(ىورو)اهلهأالاهرارساي يختاللا تالا أ م
 نيدلايعيشلا فلهم ىرنوقلانيالارد_مغيذلا نءاهقافو اواهرارس أوتاد“ الاءذه تلعن نم دلالالج 0 قر 2 َك

 سلا ناي الاهذهبفاردسلا ىمومععشل ناصوأ ىزاغدو# يذلا لاقو ةرهزلا لك شو سمشلا قفو بيترت | ةرعاابركب ر تاعمس
 00 ا 10097 امتنا رغلاو رغحلاو صل قاهلواهققو اطنسب وددعلارسكع م ىلعمالسونوغصدامم

 !ٍ (نغو) ارفطظموارودنم تنكتدهقوثهحوت ناكمىأىلاو ريثك دنهل ادالب نمىدبب مفف ىزرك اسع

 تاوزغلاو رفسلاو رسما ىف سل اتاءالا هذه مل و هيلعهتيا ىلسهللال |و- أ ردلاقهنعهللا ىذ .ردوعسم نبأ

 ةالصلا «ياءلافاهنعمتلا ىذرةيقيدصلاةشئاع (نعو) هيلع خوهنلاهرصنونيقفانااو رافكساا ىلع بلغو

 بر هللد4+|ئءلسرملا

 تاكو ى ص نيللاعلا

 فل اوءاودو ءافش فل هف ةوح ف لخدأ امم .رمدذ عاام ءوباقاقنوس+ اهنف سجلات ار“ الا هذهبتك نم مالسلاو هتالص نم ْغ رذوىلص

 نو مغلاو نزاو لغوءادلكهنع عنو ر ونفلأةئاموةو:فلأونيسقيفلأوةفأرفلأوةجرفلأوةك ||| هسأر ىلع هممت

 ىحهؤرقأأي_تىملعىرعرخ ؟ناكونايصعلاتاعىرعذههننالوسراب لاق هنعهتلاىضر ومراغلانادطس | ىذا هلا ماب لاقو
 ارق نملاقو سجلات اء الاهذه مال_ىلاوةالصل ا هيلع اعف ىدا سم ىل صح وىنذ رفعت وكر#لواع نجيلاوه الإ هلاإل

 سن ارعلاريسسفت' ىفاذكم داركم .و«بنذرْفُع :وهرع نديشسم رسسك ىل-+ وسجنات ا. الاهذ#ه

 بئارغلاممتاباكحو عاشملالاوفأن ءاري_:كت كر و نآرقلا صاوحخمبتك ض عب وىناوكلاريسسفتو
 سجت ميظعلانآرقلا ف ناةدئافنارعلا صاو“تىفو « لب وطتل انمارذ سجلات اد. الاءهذهصاوت ىف

 ر نرزملاومولاى فس
 ةال_صرتدو يي سا

 الأ هسارىلعاهقلدوة-فر وىاهجت؟نموداساوءادعالا ىةرصغا اول َمقلاوب رعبا اهتم داو تافاق رشعتما نال د لك فدعا ةرودفةبوةدئاسلاةروساهرخ اوةرقبلاةرو -اهلوأتايلاوةمعسر ا رو-شةفتاب 7 | هيلعخ رنانوهو ملا

 ماربالزغك اسمئاةنيعلا ظفح اه طفي وءادعالا ىلعرصتن ادتوالا اريأش دج مزهخ لةيارفتاعجوأتبتك | كي رشال ةدحومللا اذاولوبقلل ىهو «تكوشو «تبيهنءاوتاهوهلاوماةوةوملظع ماظعلاءاسمالاو هاا باب رأىلءاهبلحدو [] الاهلال ست مهستت
 الآ لاتقلا كما «بتكنا تيسع ل هلا هللا ليدى لتاقناكلمانل ثعبا مهل ىوسنل اولاقذا ىسوم دب || هدب تيعوىك نم لبث ارصاىنب نم“الملاىلارث ملأ ميحرلانمرلاهللاممسب .ةكرابملاةفيرمشلاةهظعلات اب الاءذهىهو م || ديإبلو كلما ل4

 اليلقالا اولوت لاتقل مهماءبتك اللفانئانب ا وانرايدنمانحر دقو هللا لييس فل تان الأانلامو اولاقاوات اد

 و



 0/ا

 اولاقام لتكن سان ن و ريغفهللانا اولاق نيذلا لوقهننامعمدقل دب ربامىلءريدق نيلاظلاب ميلعهللاو مهتم
 ميدبأاو 1 مول لبق نيذلا ارث نيعمدلا جاتحيالع :وةقد را ٍراذعاوقوذلوةنو ق>ريغب ءاسئالا مهلتنو |

 ةبشخّدش أو أ | ه01ةيتيلت سائلا نوتس سو و ذاذال ملا مههاعبتكاسإف ءاكلا اون آو ةالصلا اومثأو

 الو ىقن'ناريدةرخ“ الاول ءلقامندلا عامم لقب رق لجأ ىل انت "لوألا قلااخلمتيتكصر انب راولاقوأ|
 نملبقتب لوامهدح ن ملبةتفانأب رقاب رقذا قلاب مد آ ىنباأبن مجماعلت اوىصعو ىنطناراهتالمتف نواظ"
 هللالقض خرالاو تاومسلا نر نءلق ءابشد نمد مب سود نينا !عونشم قمتم ا !لاوادتالا اللا الا

 ىوتست ل همأ ريصبلاو ىمعالا وس لهل ةارمدالواعفن مه سفن ”النواكم !ءالءايلوأ هنودنم متزمعافأ لق

 راهقلادحاولاوهوئث لك قلاخهنلال مسهل ق احلا هياشنف هقلكتاوةاحخءاكرع هازل هج مارونلاو تالا

 ىلع نوعسنو ةسجنو ةئامسجتواغلأ نو سنو ةتستام" الاءزهعوددعو )< ةوةلاءاشن نموزرب مو.5

 رسك الو حر طالب مي قذو «(لاجاباسحأأ]

 كل ْ تن :
 1 3 5 3 5 ل

 1010460 | 184660 | 020086٠ ١وؤرملم | عوو16

 قس سس | سس سس سس | اخ! و
 9١5م0 0000 ة٠ه:٠2 | !:الاءضالءأإ ٠١

 ل لفشل - كشكل 14 006 25 ع
 6٠١ 6-1 60 [| | 41١١١ 17ه6ه | 70ه

0 2 

 2 لي ا -ي مكب الل 2م 171 لاشك بل 3و هطلابو

 81 ١٠امالا١٠٠ | 4476 080 3

 رو | سس خس ححا | سس سجس .. زتيسم اونو كاوا ايوا حلو را ظلال 121011 نك طقس 577-- © (

 ١1١هه| || ١ ه”3ه0١860 | |

3 1 1 
 :- 1 ٍِك 1 5

 رقاذات انآ 5 تالئاهتمةدداو لك ةع:روك ذملاءاسالارر 1 ةسصاهنمةدداو لكتث

 نءعوىون 5200 هذىل اراحأ اذك انالث ول اءاشي نمقزرنم ومو د الث هتاره نعو ىرانسل ادجأزيشلا

 ءاسمو احابسمداسحل اوءادعالار هعل سنان ان" الاهذهأأرق نماههر ارسأ هللا سم5 ىبونطلا خذلا

 زينا لابس اىهف: ةدحاو:سصولو:دايزو اتا ثالث

 تامرخلا بكرا نمو ةينازلا اوْازلاحالسا ىف ةدراولا ةصدصلا ثددا-الاو تا“ الا ضاوغشب اب

 رح منثأو ديصلا ىلصريغ يلع ىلةيامالام اعئالاة عج مل تلح ادوةعلاب او ةوأ اوذمآنيذلا اهيأأب ىلاعت هلوذ

 ل ار: سمابوت نمةعطقىفةنآ الاءذزه تدك اذا:دئاملاةرو-لوأ ىف ةدحاوهنآدي ردك هللا

 ةنالف ثنب ةنالف بلة نم' لازلاو خس زلاوان لا عا ةيقعلاةيس امده قسمت[ !لوكلا و نيعبس هما ثمان رذاز
 هللا ىلص ميظعلاق واللاىذد#ثاندبث ةمردع : وةديجلا قالدخالاب هذطاي ؛و.رهاطنب ز روةنالف نا نالفباذ نموأأ

 ةقرانا نفدن ُمْنيحارلامحرأ تنأودب رئابللامق كنان يمد كئامفص' كنا قداس ةمر و مسوعبلع
 ةنالف ثني ةنالف_لق نمةعمذلا قالحالاو هسحوأب زلا لف ثمأ مهلا ااهنفدن:ءلوق لوقت ووهن 08 رعبال ريقفف ,

 نراعملارحىفاذك هفطل او ىلاسعت هللا نوعي امها ةنم بهذي ودا الالاوب رلاس> ناو ةنالف نب ' نالفو أ
 سس سس سل ا سس ص

 ئش لكى لءودو ريخلا
 ست تار. ءرب د5
 مولا ىسط ةسمةثام

 !..ط اقز ر كلأسأ ىفا

 المقتم العراعنانامعو

 ٍِن رغم اردو ىاطص

 هلاالا هلاالاعي جبل او

 هلهل كب رشالودحو

 زيوت اءدس دجل هلو ثلملا

 ىثلك ىلوهو ط |
 سد تامرشءرب دو

 فرخ, نألبق بح
 وأ امهنم يلج ر ديو
 برغملا نال صردعب
 نألبئاضنأ حصلاو
 نمىف درس مهللا ماكش

 سد 0 عمبيسراتلا

 كب و لواسأ كب وللا

 بحاذ ماعط ىلا ىعداذاو

 م ىلصاسءاصناك ناو

 لرب واعدو 2س َت 8(

 رطذا اذاو وع ف 53

 تائباوأء افا !تهذلاق
 نارحالا سيث قورعلا
 7 ص هيا ءاش

 كيت رثالأ-اىامهللا]| ن
 انا لكك عسو ىلا

 سموم ىبولذلرفغت

 دنعرطفأ تاف ىق
 دنع رامفأ لاق موق
 مكماعط لك ًاوثوكءاصلا



 مكلع تاو راراالا
 اذاو دبح ىةكشالملا

 هللاممسناف ماعطل ارم

 هنيعن هياباسم لكاملو
 ناطيشلاب | س د 2

 الىذلا ماعطا لق

 مد هيلعهتلا معارك ذه

 لاق عيشن الو لكأت
 نيقرفتمنواك ان مكلف

 اودجحاف لاق ل اولاق

 مكل كراسي هللا مسا
 صأو سم 3 5 همك

 ةموعسملاةاشلا ىف ةرامصلا

 هلا اهدصأ ىىاا
 او رك ذانأ ةددوولا
 اواك اف اواكو هللا مسا
 ئثم ماد بصرف
 ه ريمان دوف هوس

 مسو هيلع هلبا ىلد

 ىذررعو زاب فأو
 ىلأ تببىلا امهنعهللا

 بطرلامولك ورثها
 مسو < لعدن اىلصاوو

 ىذلا م«: !اوهاذهنا

 ةمايقلامونهنعن ولست
 هرادصأىل ةعربك انإف

 ادهلثم مص اذا لاق

 اووةفوكي دياب مب رمضو

 هللدجااوإوةف تعشاذاف
 اناورأو'نعبشأو هىذلا

 تافل فذ أو 'ةيلع منأو
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 هلوؤىلا ناطيشلا ل عنم بح .رمالزال اوبادن الاو رسما و رخل اامعا اونما نيذلااهيأاب (ىلاعت هل اوقاضدأ :(

 بذكلاوانزلاواب رلاو رمسملاو رن ابرمثب ىلتب انف ةدئاملاةرو فتان ثالث نيدملاغالبلاا.اوسر ىلءاسعاف

 هلك اي قد رلا ىلهتبسلاا مو هحالصادارأ نايهعط م هزيم مهوضولاب ةطنح زن همق ندي وءاسالا كلذ نم فدخاب

 هلاحلصانزلاب ىلتبانماهلك أ اذا واق جاى رثااب (ةحرتالا صاوحنمو) نارقلا صاو تفاذك ىلاعت
 ةالصلاوةصةرسشءثالثوة ثالث ىسركسلاهناواداوواغاآصالالاة روس ةءارثةي رملا صاوختا نمو
 هلاوحأ لصد ىلا عت هللا ناف بكس را ص خشلا كلذ سدد مثتامرحل و انّرلا بكس: ران مص مق ىلءافلأ ةيدفملا
 شل او لماعلاملاعا !نم تعمس اكسو راركةلاراهاشن رشلرا رسالاو صئاصخلا هذه ةكريب هقالحأ نسي و
 ىردي وةعمذلا قالخالاوة صقل لاعفالانم اظفع وائراق ميد نأ (ى» .ركلا هناضاوخ ن ءوإ) لماكلا

 هنأ امهنعهللاىذ در سان. نب !نعدهي ود نبأ هح .رخأث يدل هق و رعفك رم وه.اثق سوس ءول ىذلا هناطمش

 تءتزنك نام منالاقوُىل تىسركلل ةياوأ ءرقبااةرو خخ 1 ارقاذاملسو هيل هللا ىلسهللالوسر تاك لاق

 بلاط ىأنب ىلع (نءعو) رونا اردلاىفاذك ناكتساو مج رثماهب زعأ وسل هع نمر فاذاو شرعلا

 الو امون نيثالث نيطامشا ااهترعشالارادىفة. الاهذدتئرقاملاق هنأ ل و هياعهتلا ىل ىنل !نع هنعهللاىذر

 ىسركللاةبآىلعتم .واد'ذاهلل اردو ةحب#لالاعفالا كرا ىهركللاة. | ةءارقموهماودنكعالو ىدركلااةيآآ

 ةدايزلا ىلع مون دعب اونا هشءارق ىلع موادالا اريثك الامعمتو هل اح ة بتر ىلءاروهش ءالجر تن توك" اريثك

 لاوقأو ثيداحالارك د5 لادا ةعشو ذل اج ةبترىل ق او ىماع نع عر راف اعاتساو عسل هام

 اذا (تاقوتلا دنءةوهشلا نيكستاةيرملاصاواتانمو) هياابهذافاليصفت ىهركللاةب !ثعىفعاشملا

 .ىحاي محيرلا نجرلا هللا مسي د ةمةرشع نام ون لكءاعدل اذه ةيلف مارا للعف نمفاخت و هياعتماغ

 ةوهشلا هياع ثبلغاذا مول لكمو ادي نيعةفرط ىدغن ىلا ىناكت الو هلك ىنأش ىل بص ثيغتسأ كل جرب مويفاي
 هّللاس دة ىمشعر!ىرصانلا ىاعدملا هذش نعىلزانا ارهاما ادج د مسا |ىل ءاكل !لماعلاا ملال اىل زاحأ اذكه

 ضن رملا ءاذشو عورصاانءىاءورلا عفديف ةدراولا ة دمأ!ثدداالاو تاب“ الا صاوخ بابا
 5-5 اىلاتوكسشلاق هنأ هنعهللا ىذرةناجد فأن ءةرك ذهلا فىطرةلامامالاول'الدلاف ىو 6 أ (

 رانلاررسش لثنم ىدو>و ؤئرذذذتةداك وه'ذاقدداح ثسسفى راد ىف واع. دوسألظبانأ اذاف ىسأر
 ثا اماهرماواساطرةوةاود بو« هلل | ىلل هدلل' لوسر باط متةناءداب | راد ماعم سو هيل د هللا ىل < لادف

 راوزل و رامعاانم رادلارط نمىلانيااءلابر اننا لو ردن ٠باك اذه مم بلا نجرل هللا ممسإ بكت
 اذهنالاما .ءاروأ امة مارساةوأاعلو ءاقشاع هل “ناذةءس قا اىفوكلو ماناؤدهبام ريع قرادب اًقراطالا

 هيحوالا كال اهئث لكوهالاهلا الرخ أ اهلاهتن' عمتأأ معزن نه ىلاو ما هالاةدمعىل اوةلطأ اواذد ىنومحاد

 الوهثلا ةتخاد وهقاءادعأق فت نيم ابتكلاو م- نوباغت قس نورمه>,الم-نوعجرت هل او مك اهل
 ىراديلاهتامف هتجرداة باكل اتذداف ةناج دول لاق ماعلا عسيمداوهو للا مهك.فكيسنهتلبالاةٌوةالول و -

 آ نوك عض ءو«ىفالو كرا الو كرادف .ءادوءالف باكل الدان ءتعذرامالا اناا الف هذها هع مف را كيحام
0 



 انيعوض سيح

 نهي يدي رةناسدوب أ لاق بال اوفي :

 نودحا دي وعل |نعوف 0 ايلات قلق نرحل انسي عسا هترخأوإ و ١

 )ج رخآو) هراد لوح ىفالو هرادفنجلادوعبالفءرادفوأ هددتعر املا اذه اكن ف. ناقلافرحيف ||

 مكسب لن نيح امن ارداذاةب 1ع ”عرمص ناو ئءرامتنأ كلل هلاقفن ا نمىل+ر هيقلف سنالا نما

 حيرخالا ب بل ب داذاد_تأاهؤ رقدالهنافى عر ك١1ةدا 0 لاذ ىسالا هعرصق هعراصف نالطثماشدب

 سود ىنركشلاةن اريسغ7ىف روجر عال نوكي تأ سن لاقر عوق دوءسمنبالل يقف نإطيشلا 0 ى دا ل ٠م كا(

 فز

 و لاق يو لا اك لال

 حسم اذه فاقك اذه

 هللا مسار لة يلف ماعطلا

 نسم ت د هزخخ او هلوأ
 مهلك ناو س بح
 لاق ةهاعىذوأ مودع

 اكو وهنلاب ةةثدنل ارمساب

 ع 1 د هنبا ىلع

 نء غرفاذاف ىئ نسم

 ىريمدلاف اذكوىوقل اهجرهءاءئوفكل || مامالاد' اوفلاةَعو #يفدتديجواذك ةماَقل اموليلا باذعلا أ

 الائن لكنمءاغثباتكلا كاف لسه لعهتلا ىل صهنلالوسرلاقلاق انج لانا قر وانعم ىباذلا

 نيعبسسنمءاغش افلا فنامل_وهيلعهتلا نسهتنالوسرلاق (رخ ؟ثيدحفو) ت روما مايسلاو ماسلا

 نيضصحن نارعنع (ىمل دإاجب رخخأو) ةءارقوةباتكاهنيح ىف ةيفاعلا ليت و مال . الاو مايقسالا يربك :ءاد

 مهيصتفهرادفدبعامهو رقبالو هركسلا هدأ اوتاتك ا1ةئان لاق لبو هيلعهتلا لس هلالوسرتأ «:<هنلاىضر

 طئاحوىلاتا>دلاق «تعىلا ءثهنلا ىذر تاي نيد زنع خجشلاولأ (جرخأو) نحو سن انيعمردلا كلذ

 لاق برشااو لكألا ||| مأتلقانوب.طتفأ رام نمسصن نأ اندرافة نسا اانتباصأ نال نمل جرلاةاذهام تلَمف ةبلج هيف تعمسف
 اييطاربثك ادجتيدولا || نمهدهصت نئام(ركدنلف) اليدفتاهثح ىلا رظناف ىسركلاةنالاقوكنمانذي »د يذلاام ىريختالا 4ثاقف

 الو ىكمريغهمف اكرامم م11 هسفن فبرضلاب ةلاللا مساق ذو قذولا اذه سمك ام ضد رملاءاغشو نايتصلا م او عو رص انا
 هنعىنغتسماالو عدوم ||| اهقي رطاهلك ةعطقملافوزملاب صالمتالاة روسو يسر كلا .و: عا لاو هإوبلا قذولا اذهىلاو - نك
 2 جدام بلا تونالا ل 2 م ب اذك

 تاولضالا 8 صالخالاو رافال جيشا لل ورسم لسا بالا

 اريك 5 اهتتكوةرونملاةنءدملا ف ةزاسالانذخأ ذك ت اومالاحاو رو لوهيلعهنلاىلبتانناك اديس ىلع

 م ةلاوطختاب اهمأ 1 ناتزحأو تنذأوهيوةوهللالو < اهتكأ :ن -الاىلا اوامركو اقلعا ىلا,عتهنانا ها هسف ىذرمال

 نيغان اورو اناغك ىذلا

 خ رو -ةكمالو ىفكم
 انمعطأىذا|هتتدجلا

 نيلمانلعجو اناقسو

 نس داع هل |ءح را د1 ل ا 0 نال ا «دوسو ىو عطا
 : ١ 0 0 قا ل ا ا 0 1 و ا لا ا

 ده خمعطا
 قى ت د. ةوذالو ىنم وأ ججيسدو يستشستم يي كل هير وم ضير وو دعافشل | دافعت | قعافشل / ْ 0 5 رو ا ا ها 1

 قر اذاو ع جوش دافثا | ر#انشل | رجافشل

 اريخ ا:معطأو هيقاثل ١

 تاك ناف ىف تد هنم

 راب مهللا لقيلفانب
 ىتدءهنماندز وهنفانل

 وأ ة م نيعب سون اماهذو مودي ة سوم ايتو ىدزكلا# 1 آد رملاو عورصا ا ىلءأرة يو

 هيفقاستلا نلاعت هل !ناف:داب زلاب وأ مايأةعبسسوأ مايأ ةثالثاهاعموادية ضرس عةثالثو ةئاسهلت نلسرااددعب

 الا نون ىلءالو ىفذالا ضر سمى هه اهو رةبالورل و هما هللا ىلصهنل'لوسرلاق ثد دولا ىفء|ساملا هتكرعب
 - ىدركا هللا ن درعلا ٠.ع مئرباهّرزاىرا

 ٍِ 3 لحرب رخلاقهنعللائىدردوعسم نب !نعىوبااو معنو اوى اريطا اوىرادااوديبعوأ (جرخأو) قاف
 هدمضفةلكالا لك ابنا

 ةيرسشلا برش وأ امل
 َت ّ اسماع هدمصت

 ( رارسألا ب رخ 2 16)



 ناف نونهلا اوعورصملاىلءو شد رملا ىلءةبحي رغتلاةب 0 ارق (( هب رجا ةحوصلا ضاوخل:ا
 دهان ديس ىلءامانامالسملسو ةلماك ةالص لص مهللا) ماتلا مالسلاو اون ءاكلااةالصل هذه ةكرمب هيف ثدىلاعتهتلا

 7 00و اولا نحو تنال ةعلانتو م اوكا هيوضقن وبركلا هبحرفنتودقعلا هيل فت ىذلا
 ضئرم ا ىلءهريغوأ فن ,اهو رقي (كل مواعم لكددسعب سفنو ة ل لكف هبه 1ىلعو ميركل اههجوب

 هللا ختاهساوخ تاركا ذنسو :صنيغا ر رأو عب رأو ةئامعي راو فال ا هعب ؛ راددعلا اذهمعغورصملاو

 (( ةييطدئاوتوةب رغرارسأىف ةدحاولاة: الا ٌضاوخباب ) باتكلا ازهر 1ىىلاعت

 20 بوهرملابيهذنو بولا المص نءز عناب الا ةفشاك هنلا نود نماهل سدل ى اعتلوق
 عرشلاى ذة ىلع ناك امم كل ذريغوأ نيدءاضةو ءادعالا ىلعرصنلا ىمواطلا نعرسلكا اومومغلا 2 رو
 ةين ىلع ىلايللا فو مارالا ف ماودلا ىلءاهددعه ةصنيستنو انالثوةئامواغل هر وك ذملاة دب الاهذهأ ركل
 هي وإ_طملانبق مياشملاحا و راب اد ةسمو لبس ودلع هللا ل ىنلاباعفشتسموىلاعت هللا ىلا هجن وتمةملاخ

 منا لخمل ادعي وهف اهتءارققذ رطامأو)) ب بردغهللا وب هرتاهمف بيش الو كشالد هضرغ رع ردي و

 وأ سن ةروساهلعداز تاوصالدءالاو ةحافلاةءا ( رات العبو ةلفان زي ةعكر ةالصو ءوضول اديدحتو

 نينمؤملا عيجومياذملاوهباحصأو 1 ؟حاورأللا او سو هياعهننا بص ىنلا ىلا امجاوأ بهي م معنذ :تان الا نم
 ىهوةرمتاسالاواثالث هن الامم ةرمتايسالاءذهأر ةد م ةدساو: صك ”الاوعا ارقب أ دم متانهؤم لاو

 اجلا سفنلاتتاذوؤ * ىهاودلا لمت ارو هن« اضفلا ناض اذا نما

 ىهلااكفطلنسح نموه ةسقيقرب اهتجرف #* ىهانتلادنع تسآو م
 8 اطل هلم لا مار لع صتايدالا ارق مة تا مالو آلاو

 ًهلاضلاذر وبولطملاو ب ئاغا!بل-فروسلاوت ار الاص اوحخباب)
 لاوثلاةرثكولاملاعجو قورسملاو قب الاو

 ىديساةقراخملانيحماتلقهرسهتاسدق ةوصا!نسلساارآ شل !اتعدواللا نا ىدا1نارغغح جسشلا لاق

 لشغ اذاو ى

 محط هلاد سلا هذب

 اناقسوانمعطأو انادهف

 انالبأ نسحمالد لكو
 عدوم ريغ دجلا
 الو روغكمالو فاكمالو

 هلل دجلاهنع قىغتسم

 نم ىسو عطأىذلا

 نسسكده دوك :رعل ١

 نمر يشك ى لعل ضفو
 هللدجلا المّشفت قلخ

 تعبشأ مهللا سم

 انةفرروانئمنهفثد وراو

 لدالوعدبو ضم وم

 د

 عجو أ ورسملاوةلاضلا در وأ 5 < الاوأ بئاغلا نمادح أت اطو نىك نم عاضاذا اقف هب مفتش أ شئنا مهل راي مهلملا| ماعطلا

 و : الاهذهرتاةباتكسلاو ىمملاوأ ت ااا ءاضقوءاعدلالوةوأ ةمضرا 4 ةدابعا ادب رثو نب رمشملاو لاما ا مهلرغغاف مهتقز راف

 رشعة سجن د " الاداعيملا ف لخالهنناناهمقبب ا رولاعت هلو و هذ ةين ىلع صم س تدمهجراو

 ىو ةدايزلاب وأافلأ !نيميراواعيسةداورفو ةرمفل ان يئالثوةْسةداو رفوتارركملاف زعاذلا نينا نب ملال

 وألاملاو اباتكلا اوف صتملاوأ نالف نيب وني :عجاوهللاوأىلاض ىلععجا مسهللا لوقت تك 5 م 000

 ةروسوةرصنالئلسوءبلعمقا لم ىلا لعتالسلاو ةرمنيالئراغغتسانةايذ_(ةباورفو) تيرغشمل || (إ!لاقايش سااذاو
 فو) تاصرسشعو نيتئامو فال 1ةنالث ملا سانلا عما لناانبرىلاعت هلو ةّبإ الاو:سنيثالسث ى ىصضلا 71 ري نم كلأس ىلا

 ةثالثوةئاملثق  ”الاوةقرسلل ىمركلا هنآ اضرأو قب "لاو ةقرسلاة دحاورافلأ ىضغلاة روس (ةءاور كبذوعأو هلوهامريخو
 لكل ٌةدحا 0 دلال نسر (اضب 00 ةد>او واما[ ة<تافلاةروس ماض و١ ا 2111

 .ءامم اريد-ناكثاو (جرخأ) اهبابفامتمةدحاو لك, ليدقت لامر اوت لكل ارقد نيعب رأو ىدحا سا ةروس(اضا و) د
  مهللا ةعملا مونلاق نملاقرإسو هل هللا لص ىلا نا هنءهنلا ىطر سن انعىلن دلاو ىذمرتل اودجأما مالا 0

 وأ اصرقو ماس عه مسار

 يأن ىلع(ةباو رفو) هللا همنغن ىتتناتعجرع لة نيعبس لاو سرع تال ذغم و كلءارح ن عكلالكح ئنغأ تنادجلاكل مهللاءريغ

 كنعملا» ادا ::دريبك ليج ل 'مكياعتاكول تانك كل عأالا مالسلاوةالدلا هيلع لاقه:ءهنلاىذربااط « كلا 0

 هريدج ١ هيوسكا
 هللا سدق جاشملا زا راج اذكت ام م_ بسن اوم هلا بقعو ةبغملا مول ة م نيغب #س لا كلالحئن: 1
 اهرخ ىلا لوسرلان ماةرغبلاةر وسرخ .؟لئاضف ىف دراولا ةصص!ثيداسالا باب ) مهرارسأ

 هدنعو سلا لسو هيلعمتلا لس هننا لوسرانبب لاقامهتء هللا ىذر سابعنب انعقاسنل او سم ( جرخأ)

 | قيم عل تندملا !ىلاهرصن لب ريح عف ةرفهقوذ نماضمن عع“ ذا مالسا هلع ليرعبح

 عنصامرشثو هرش نم كب
 سماد س ند

|) / 
55902 

59 
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 ةحافكليق ىناح تود م اوامهتدتإ و ادد نم روس , رشي ألا ة فاسو هبل عننا ىلا ص ىونلا قاف كلم هه لاق ا امم

 حرش ىراقلا ىلعو ةءعافلارا ارسأىاذك هيتوأالاام ماورد ار قب نلر ةبلاةروسمتاو كباتكلا م

 اممعامتامهو نامغشبامهو تار دامه اش . ااعوفرم هنعهنلا ىضرةرره ىلأن عىل: دا( جرخأو )ءافشلا

 تاالسس ريق راجح ع نءىرادلا (جرخأو ناقتالاىفاذك ةرقملاةروسرخ 1ن هتان الاىلاءتهليا

 شرعلات < ىذلازنكسلا ن ءامهتيطعأ نيت. ايةرقبلاةر وسمت ىلا عت هللا نا لاق مسو «لعهتلا ىلص هللالوسر

 7 ذالا نمام_مفاع ىلاعت هللا ىلا برق ىا ١ ءاعدوتاب رقوةالضام-ماف مءاسنام هولءوامهوأعتف

 هياعتلا ىلسهقلالو رنا هنعمل نهر تابح نب لت قم( نعو ) ع :اصملاه اك مفاذكراهظتسالاو عرمضتلاو

 ليرببلاقف ىسهتنملاّةر دسدنعربك الا باخ ىلا ىف ىسمتن | ىتلل رعج قط اءاجسلا ىلا ىبى رمسأاللاق لسو

 لعمر ]تن ًاوتاكملااذهز واحنا لريغد ال ئبنبالد#ا,لاقتنأ آم دعت ل. .اللد ريجابتلق مدقت د#ثأب

 ىداتك ةنجلاربرحنم شارف هلع بهذ ن ءرب رس ىلا ّمناىحتهدعمو مالسل اوةالصلاهيلعلاق ئئمدلنإ

 تأدية مالسل اوتالصلاهيلعىب !!لاقهمالككنلو ججالو عط أو عمتساف ك2 لعىئن ىثي كلر نادمتاب بل نم لدرعح
 هلباهجترو ىنلااهيأكيلعمالسسل اىلاعتهننالاةتايمطلاوت' واصلاوهتتاكقلاتاقو ىلاعت نبا ىلعءانشلاب
 هدحو هللاالا هلا الن ادهش مال.لا هماع لب سجلاق نيا هلا هللا دام ىل عوام طع مالسا|تاقف هناكر و

 كنثنمآ [ىلد ,تاّمف هير نم<«.لالزتأ اع لوسرلان ماىلاعتهنلالاقةلوسر و هدمعادم نا دهشأو هك يال

 نيبدووملاتقرف إس مدح نيب قرفنال#] روعبتكو هتك_ئالمو هللا, ن مآل كتون هوا اوهنلا لاتف براي
 3ع :ردقب ال نلاثاف ةالصال اكن الى هداسفن هللا اكد اليلاعت هلا هلل'لاقا مهند ىزاص:لاتقرذ ذو ىسعو ى هوه

 اهماعو ريما نمّسسك امباولاهل نسعي تنساك اماما ءو تبسك اماهلابتقاطالا يسيايعسو الا ماكل

 كيبلا انعم نافانبونذ دانلرفغا ىجعل داو رذنار هاف طعت ل لاق ثا | نمد سك !ام

 ْكي_ةمالو كل ترفغدة لجو زعهللا لاق ريصملاكملاوانب رد ارفغت ات كيطعن ل ىلاعت هنالوةمولا

 كلذ كا ىلاغت هللا لاقانأط حو أ انيسن نااندخاوتالانب رثلقف طعدلل_دالاةمكَقدصو ىفدحو نم

 هتلجاكا هاانملع لمح الواش رثاقف طعت :لسلا مهيلع مهر كتسااموأ عاطخأاموأمتيسذانجكذخاؤ ال

 ىلاعتهّمالاقك م اعطلا مط نمكلذن مهياعمتلا مرحة طخ اهااذال ئارسا ىنبنالانلبنمنيذلا ىلع

 00 اوناكو هن هب . الاهل تل أت اببرط مهلءانمزحاوداه نيذلا نم لايف

 تالىلاعتهنلالاق تاواصس + ىلا ض درذأمدعب ماسهتع طحوةمال 0

 لسلاقمث كلذ كل ىلاعت هللالاقءافعضلا ىمأ نافهياملا ةقاطالامامام<الوانب رتلةف طعن ل#-لاقمث
 مك-نمن ا يالذ كال لاق نم , رذاكسلا موقلا ىل_ءانرصناذانالومتنأ اانجحرا وأخ 00

 هياعدنأ (ىورو) ىلاعتهّللاهجرىدنقر علا ثدلل ولأ رك ذازكة نأ الاَنيةّثاماوماغن نو راصنورمدع

 لزتأ لاق مالسل اوةالصلا هيلع (هنعو) تالعفدئةوعد لكدن هلل .ةتاوعدلاءذه اعدام مالسلاوةالصلا

 ةرختالاءاشعلاد_فبامهأرق نمماعى لأب قالا قا نأ ل .ةهدس نجلا مهنتك ةنملازو:كن م نيتي هللا
 ليألا مايقن عماتفك رهملاةر وسن منيت ١ أرقنءلاق مالسل اوةالدلا«.لعهمءول الا مامق نعمان ازحأ

 ا اورفو) نيداادعسودوءسلا ىبأري_سفت ىف اذكهقالطالمومعلا ل هك ورخ < لاكن . دل !فدروام ىلع

 لزنأو ماعىفااب ضرالاو تاووسلا قاع نأ ىل_قاراث بتكص لا عت هنا نا مالبنسلاوعزابفل انتا

 (نعو) لاعملا فاذك ن اطيل اهب رةبفلاماثالثرادف ن ارةنالفةرقبلاةر وسام مخ يتب آهنم
 هزهالا ن "ارهلا هت مالسلاو ةالصلا هل عدمت ىلعلرثأ مالسلا«كلعلد زب حنا لاقامهنعهتلاىذر سابعا

 نياودهاحتو نسحلالاقهب وحارعملا هلل مال_تااوةالصلا < لعفمل ااهاسوأ ىلاعت هللاناوتالشلا تاب هلا

 ٠ !ىأ هللا لوسراب لج رلاق ىالكلا هللادبغ نب عسبرلان ءىرادلا (جرخأو) د زولالاكفاذكنب نم ري
 كببصتنإسحت ىلاعت هللا ناتكىفةي . !ىافلاق م مويقلا ى 1 اوهالاهلاالهتنا ىس ركلاةنآ !لاق مافعأهللاباتكفف

 تلهقشاالا ةرخ“ "الاوان دلا فار كرمت ملوهللا شرعشمحت نمةجرلازغك [مئافةرقبلاةروسوخ ]ل 1ولاةنمأو

0 
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 ناسك ىذا'هتدسجلا

 قرو_ هب ىراوأام
 ت قايح ف هىلمعأو

 نمو سم صم ى
 هتلدجلالاقفاي ري سل
 اذه ناسك ىذا

 3 او-ريغنم هينقز ر 2

 هلرغغ ةوقالو ىتسم
 َن د هبنذ نم مدقتام

 د رخأت امو سم ف

 همحاص ىلعىأ راذاو

 ىلبت 4لاقادبدج ايون
 صم د هللافلخيو
 لأ مم قلعخأو لبأ
 قاحخأو لبأ م قاخأو
 8 خقاخأو لأم

 0 ا

 هنروعو نأ انيع 1نيدام

 هنلامسابلوسس يأ
 مار مهاذاو ى صم
 ريغ نمنيتعكر عكريلذ
 مرسم رغلا

 كلاعب ريس ىبا

 كتردق.لردقتسأو

 كلغ ةنمكلاسأو

 الو رددت كناف 0

 معأالولعنوردقأ

 بويغلا مالعتنأ او

 نا معن تنك نا مهلا

 ىف لري مالا اذه

 ةقاعو ىَتاَعَتو بد
 ىرمأ ل حاعوأ ىرمأأ
 ىل هردهاف هلحاو

 هيفدل رابغ كرس وأ
 اذهنأرعت تنك ناو

 ّىند ىف ىلرش مالا
 ىرمأ ةبقاعو ىشاعمو



 هل- و ىرمأ لخاع 33

 ىنةرمصاو ىن هفرمأف
 ثيحريملا ل ردقاو هنع
 خ هي فضرأ مث ناك
 فاريس ناكنا هع
 ىشاعمو ىذاعمو د

 هردعف ى ص أ ةيقاع 2

 ىلذ اراب و ىل ه 2 01

 ىددىلا ارش ناكن او هدف

 ةبقاعتوييئاعمز ىلاعمو
 ىوف-عهف ةمداق ىرمأ

 ىردقاو هذع ئذرصاو

 بح .هيىضر و ريما
 سس دؤىلاريحخخ صم

 ٌمشدعم ىف ىلا ريو

 ىرمأ ةيفاغفىلاربحو

 هفىل كزاب وىلهردةاق
 اريخ كلذ ريغ ناك ن و

 اةحريللالردئاةرل

 كردقب ىنضروتاك
 دفنا ريسخنبحت

 ىرمأ ةنقاعو ى شيعمو
 هرسدو ىل هرد_قاف
 اذكو اذك| ناكن او
 ىارشدي رب ىذلا مذا

 ةبقاعو ىشيعمو يدق
 م ى-ءهفرصاة ى ا
 ناكاج.أ ريختا ىلردقا
 هّنلاب الا ةوةالولوجال
 كلضف نمكلأسأ اوبح

 دجال 20 رد

 لاوسدحأ ؟اموكلعال

 ردَعَت ورع ١ 20 كنا

 2 تناوردنأالو

 تامبهللا بوغلا
 سالااز_هناكحج

 ,2آ"1

 2 رةنميلاقهن مال ساو ةالصلا هبلع ل عمن شا تريدام اند وجلاء 8 اقزام

 هريس سدس ميكا لاق رون اردل'ىفاذكىلاعت هللاهئاع أب ركل ادن عةرقبلاة وسمتاوثو ىسركلا
 هودعئالهأو د ىدقوسغنلا طاسناو ظفخلا ىلع هللا هناعأ ارا توالبل نيتي“ الا نيتاهةءارق ىلع موادنم
 قاذكمءأاععفنلاو رثكأ ااه صاوخوهضرغ كزدأ اوءبلاطم عج لانونيقيلان مح قزروةمللغلا كو

 ماعنالا ةرودلو أن متاد يو حا وابل تاارقلا ضاوخ

 4 رغصاو وة بعرارسأام مفوةءار ور ودرخ 1نمنيشنار و
 ل ترا ملا ةرو سلع نعمت ا نضوراد عو اجلا (جرخأ) ةددأ اول ةكع تلزث ماعتالا ةروس

 د نمةرو.لااهذهمابل اديدشتب عشدقل لاف بحت ميجست ىألسو هيلع هلا ص هللا لوسر
 نيقئاخنانيباماودسلة كإنمهلٌ نوعبساهعمالمل:دحاو ل ةكع تلت ( ماعئالا ةروس) يصح نصا ىفاذك

 5 + رئاضسإوءبلعهتا لسنا لاقف رت ضرالاتداكديتمحتلاو دممحل او ممستلا, توصى أل حز مولو
 || توءبسللا كلو هيلع ى هن ماعنالا ةرو مرق نماءوذرم هنع(ىو رو)ادجاسونو مظعلا ىف رناحس ميظعلا
 ظ نماعوف رم هثع(ئوزو) كات هتلدل ن ءاتاتك رمأو ةباتكسلاب مال لاو مال هل اهيلعاعد مثءرابهةوهل ل كلم هلأ

 0 ست تالا نيعبسررتل لو مسد ,ن>نومسك: هوة ىلا اعنالاةر وس لوأ نماء ثالث أرق

 قلي تأ ناطيشلادارأ الك ديد نمي لمه عموةعباسلاءانعسلان هلم لزند ٠ وةمانعلا مون ىلا هاا.عأدل

 نت !ايىلاعتهنلا لاق ةماسقل امون كاكاذاف باخ فل أن يءيسناط ..ث ثاانين وهن "دي لعجو اجه مرضا ماشهبلق

 كليرانآو ىدسبعتنأفليدساسلا ءامنملستغا ورثوكلاءامنمبرش ناو نصرا لكو ىلط تحك شا مدآ
 هللا ىطرببعكن ب تبت 1 (نعي) طمسولا ف ىد- اولا مامالاة ب اورنعهذاز 00 باّدعالو كل .!ءناسدال

 | افرجاةرحو < .[ةباالا ىلع نارقلا لزناملاق سو هيلععتلا ىلب ص ىبالان ونامت الاثانأ الزنا [لاقهنع

 ا ف(رك ذ ددوو ةكتالملا انوعبسامهعءوىلءانلزتأ ام ماؤدح هاو لقوةءارب ةروسالدام

 || ىرتملادها#ْب رك ان اتاَدن آلا اولوت تاهىرخالا وذ 55 7 الا اج ءاحدعلامهاد_انتللا نتن الانيتاه لئاضف

 دهاجتنبا باعث دحتف يلا ماةفدص مف هسءلعلخ زقهرمس سدو ىله-ُثلاز كب ونأ همل !ىآلاغت هتياهجتر

 1 7 .اعهنلا ىلسهنلالو سر همظعت نم موقأ الأ ل اقف ىل ال موتو ريزؤلا ىسع نع ىلعل مه معن متن تنااولاةوامهثبدح

 ا لهأ نملجر كيلعل تبيفدخ ناك اذاركدابأ ا, ىللاقف موثلا ف لسو هبلعهللا ىلسهنلا لو رتن زو
 ركاب ايىل اقف لسو هيلعثلا لص ىلا د ًارزيتلماب كلذدع ناك الف دهان !لاق همرك انلشداذاوةاحلا

 ىلص: ل جر اذهل انقذ ك :ماذه ىل ب ثلا قكسا هلا لوسرا,تلقةنجلا لهأ نمالجرتمرك كهل كل مرك
 ةئس اا ةوعرو دارخأ آ ىلا وسفن آن «ءلوسركءاحدقل أرقي وةاللكرت فرك ذيتاوص سجن
 ودقتارمعبسنيتب# الانيتاه:ءارتىلعموادنمو * ئااللاور ردلا دمع ىف اذك اذهلعف نممرك ؟الفأ
 ودروس لكفكاعت هتلارتس 1 ارامل ارداللذوأ ىوقاغفنعضتناكناتاب و:كملاتاولصلا

 فاقول موأ تاريخللاو ىزرلاهسلعهللاعسواميضموأ نرياساو حلاو مهلا هند عفراب وركمو أ هند دىظذقانون دم
 هفرك 9 ةقلب السجن ار ةرم نبعد راوىدحن!ملعمواديلفانوصسموأ تاوشكللاوتاقلغملابا تاون ؟هملع
 نمرارمم 14 ترهظة م نيعب راو ىدجا موب لكسصامهنءارق ىلءموادنمونيدل جلا نيتد" الانيت اهةكرتيو

 نموالللاة روف (ىلاءت هوةانأو) تارقلا صاوشي اذك و ءرلعمقا لصدتالوسرت» قر و بئاعتلا
 ئهمتلالاوةئالا اس رسعد ىبهللالعصس اهات ًامالااسفن هنا ف اكن الهتناءان 1اسمثقفتملف هقز رهملعردف
 ةناارفغتسو لما !فصن ةعجلا هل مل موقد وسيما مول مصيلفهقزر هيل ءرئقتو «تشيعست فاض نمىلاعتهقلا هجر

 ناهماتف حض ةئانة فمر شلا ة يالا كلر ارقي مد رم همام مال لاو ةالصلا هيلع ىننلا ىلع ىلصي و .ةرمةئامىلاه

 ع هوفلم احبار تتاجر 1
 01 تاليا رج ئاسرهراوزتما

 اهارق



 ناكهذطأو هضم لاح هؤ رق ىأ هامعتبس ناكو نيملاعل!ضعب ثردحلا اذهركذو كلذك هل ىفاهأرق
 ىينلاىأرةدملا مامتدنءهتومهشادارأ نإ ذل ةنسنئ رش ءو ثان ءنأىلاةنآ الدوا: ردد قبقةنتسن ني عبس نا ٍ

 نآ رقلاض اوى اذكىلاعت هللا همر نات نك الا كلرتفا: هت لاف مانملا مال لاو ةالعلا هيلع

 نيملاظلا نمشضكىفنا كنادعس تأ :؟الاهل اللد اضف ةدراولا ةعودصلا ثيدامالاباب )

 (رضلكيذهاو رحل لاهساوابذو
 ةوءدلاةمالس او ةالصلا هيلعىذاان ءهنعهتلا ىضر صاقو ىلأ نب دعس نع ماحلاو ىذمرغلا (جرعأ)

 الا طق ئم ل سم لح راهعدب /نيملاظا !نمتنكا ىناكناعتنأ !الا لا التو نطب قوهونونلاىذ

 رفالا ب وركم اهلوقبالة ماكي ءاليفا مالسلاو ةال_صلاهياعلاق (ىنسلانب ان | تءو) هلهطاناتتسا

 تاقتالاقاذكا نيلاظلا ع نمتنحم ىنا1ن اع متن ؟الاهلا الن أت ال ظلا ف ىدانذ سنو ىنشأ هاك هتنع

 ةالصلاهيلع ينلان عهنعهتلائضردعسن ع قببلاوك احلاو ىاسنلاو ىذمرتلاودجسأ مامالا 0 رخآو)
 ناهنافئيللظلان متنكى ناك ناصدتن ًاالاهلاالتوخلان ًظ :فونرابب هلدرقلا ةونلا ىذتوهت اة: لتسلاو

 تءمملاق هنعمشا ى ضر كلامتن دعس نر وو وي ريغدلا عمال اىاذك هل هنا باكا الا ظذئث ىف ماهم وعد

 نب نساول ةوعداطعأ هيلئساذاو باجأ هبئعداذ اىذلال حور ءهللام ”الوقد لو هيلعهتلا ب ضهتنالوعر

 جان نويل همالسلاو ةدلصا هيلعلاة نيل ملا ةءاسإوةصارت ممن سئل ئه هالو راءتلقلاقىتم

 كناعهس تنأالا هلال أتانإظلاىفىدانف 7 هرك ذل - وز وزع لباد شت لاهم اوءداذاةماعنيإ حالو شان

 (ةباودفو) اهماعد نا هللا طرشوهفنيةمؤملا تن كالذكو وغلا ةهاثمحتو لانه اهني !نمثنك ى نا

 مهْضعب نأ (كىورو) هيزنذر ةغهضرم نه ىرب ناف ديوشرح ا ىلع أ الا: صنيعب رأاهموعدب نطد سنمام

 ةالّضااهملع لاقف هلال وأ ميف ىلع هنلاىلاةجاس مهن الوسرأ ةللاقفما ىف سو« لعشا كدىنلا فأر

 تنأالا#لاال معصب رياسشما دو 5 ص نع زاهد وقى ودع اف ىلا هللا ىلا ةداح هثناكن م مالستلاو

 مالسلاو ةالضلاهيلعئتلان ع (ىو َر و) متل اردلا فانك هن وعد ناس : هناق نيالا نم تنكن ا ناهس

 ةدصسلا ف لقيلوةالضل ادعب دصسماو لسسبلو نيةعكرلطداو ةيسرلا نيس زنق رة مسالا
 لعفت درب "امه مهءاعددللا بركس ةروسل اذع !عديلو: وهلم نيعل رأنيملاظل !نمتنك ىلا ناهستنأالا هلاال

 نس نا ل و < (ىت-و) نس اولذف ًاليال تصنف كلو كلذك!'

 نجرلاهللا مسن م ملك نمءافش اذ هز ا وهشتدحوو كولملا

 رضنم اعدك و لرمعَّنونلا اذن رامهللا لقي و هيدن مذزن مح نيتعكر ىل ديف لدالافدبعلا ا مل
 ملا نمفان حنو هلابك آو نيملاظلا نش نا كاع تنل توما !نطب نم كاد ةراَضأ
 لاقاك لوفأ و اص 'كوعذأ كرس نصا كتم او لدعم أو لد نع قاف نين ملا ب تادلذك

 0 اول تيس تبدع كى تضخ رشاه يمال نمتنك ىف اكن امس تن أالاهلاال السلا هلع ناو
 هناعأريقفلالوقن وز ل ااًةرك ذب ذنافاذكاعبلا اال نفر دقؤئنن لكل كانتا لا نمفتتو

 3 الاوخ ىلا بضاغم ل هةذأك ولا اذواهنا صار ىا كى ثهنلاةقدا ب رذقلاهّلبا

 هلاتنتأديربوهو هيصخمنغلز وأ هعفذو أول .تصخت نع رعو ئفاقزاعش ان ملاقف نيسملالفلا نم تنك ىفا

 ءانثأ قايندلا الكت لهفنال وتناضةنالو:دانز الن ةضنيغب رآو ىدحااهماب ةووكنااةب الاهزهر قتلف

 راقنيلفابول نوعد رالا ماذا مايالا نمةنستكسالئانوب نيعب رأاهملعم وادب و جدلا الصم دعباهؤ رهن ةءازقلا

 مواديلف مل او طاناب اهماط» نمرة لسا نع نؤالا هن وتاب رمل نم ئهولافو ىزاحأ اذكه توك ف يك الا
 نيملاطا|نمثنكأ ىاكناعتنأالا هلالدءا ارد ىلءموادن مناص اونا لهأ ضعب ( لاقو) مان داق غاناهلاع

 - ةةؤءرضفهثكو هعودمش حج رفوةقز ر«+باعرلاغت هللا عدو واهدح والا ةلزنم بلطي ملة سم فلا مون لكاف
 تاكوهو و لعدم ءابمهتم و همم دعب وعن اك و نيطالسلا ملط نمو ناط ثنا ارمش نم هظفعو تاريفب ب اوثأ هيلع

 ىيىلاريخ هدير ىذلا
 ةيقاعو ىابندفوىند
 هله سو هقفوذىرمأ

 ا اريح كلذ را تاكناو

 ص .ريخلا ىتقفوق

 احاوز ثاك اف تاك

 3 ةم_طألا متكملذ

 هءوضو نست أوت 7-2 3ك

 فلل بنك اذ 020
 ممم وفئامعأ م
 ردقت كنا مهلل لعل

 لعالو رت ردتأ الو

 ِن ويغلا مال_عتنأ او

 هنالق فذآت ا ار تاق

 اري اجاب اهنومدو

 ىايندو ىسدقىل
 ىل اه رداع رخو

 3-3 ١ ةداعس نمنس مابح

 نموهللاهت راض مدآ

 ةراضسا هكرت هوة سد
 كونثاو ترسم هلا
 دجلا نا هتيطفن اددع

 «طمعم سا وه دمك هلل

 هللايذ وعلو هرفغتستو

 نمو انسفنًرش نم
 نس مانناسعأت ايس

 نحو لضمالف لاب

 هلىدادالف لاضد

 هللاالاهلا الن أدهشأو

 هكر رشال ةليتخ و

 هدبعاد ©نأدهشأو

 سانا أ هوشرو
 ىذلا 3 راوسقنا

 سفننم مكس قام

 اسهثم قلو ةدحاو
 ام-#م ثد راهجوز



 ءاس و ١ راتبا الا ر

 نولءاستىذلا هللا اوةتاو
 ناك هللا ن''ما-رالاو هل

 نيذلاهيياقر عيلع
 قيفمتلا لركن اا تما

 متنآوالا نثوْء الو هئاَمت
 نيذلااهيةاننو_ب!سم

 اولوقوهللااوقت | و

 مل 32 أدير الوق

 ملر ةعلو 0

 انوترافدففطوسر و
 وع سم <4ع امىظع

 قحلاب هلسرأ هلوسرو

 ىدينيب اريذنو اريشب
 هليا عطل نه ةعانلا

 الارشبال هناك امهص عن

 د أشمل امذبالو ه4سكن

 ابنلعع نأ هبال و

 عسيطب 3 هعبطب نس#

 هناوضر ىجدس وهلوسر

 اعاقه_طغ#تندد و

 د وسم هلو 4 0

 كرا و زنا لوقو

 ع - وك اعدهللا

 رسما كدحح هع ريق

 حكيلعما كرابتوأ
 ىلس جوزاماو سن م
 ةمطاقايلع لس رهيلعشللا

 هأنع ىمنلا ةسطافلا
 تبيلافبءقىلاتماقق

 هدخاو ءاعهقثناق : ١
 م د

 كال زب نجح سوس هت كن تسنح 1:سخسص يف نيا ل ات

 1 : .اهتءارق ىلع مواد نل:اعلادعو لا عتهللانا عاف هر ودق فرع هن ” الاءذهلئراقلان اف ماودلا ىلءاط وسم

 هللا كر د ةايخايدضو كيبسحةب الاءذهر اسالك ياو هللا ىئعفوز ْر رعلا نأ اينينمؤملا ىنن كلذكو هلوقب

 تآرقلا ضاوح ىفاذكب ابل ااذهفةروك دما .داحالاىلا اراقناوةريصيلارونب

 : رشا ةروسدرخ“ 1 ءاضف ىف ةدراولاةكدصلا ثنداح الابانإ)

 لاقن "لاقل سو يا عهننا ىل ههنا لوسر ن ءهنعىلا.تهللاىضرراس نبل ةءمن ءىكوغملا مامالا (يزحأ)

 ١ رسشحلاةروسرخخ 7نمتابآ تالثأ اردوم> رلا ناطمستلان مملعلا -.هسلاهقلابذو أ تار ثالث عيسي ني

 ْ ىرخأ| هباورفو هيلع نولصت كام فل نيعبس هيهنلالكوةروسا اد  [ىلابيغلا ماعوهالا هل االىذأاهتلاوه

 يلاعثلا (ج رخآو) هلزنملاَح ||ةب تاك ىبسع نيحاهلاق نم واد م42 تام هول !كلذفتامناق ىسك بح هنوسركخ

 ' انلزئاولاهرحت ىلارشحلاةروسر 3( ًارقن«لاقإلو هيلع هللا ىلصهللا لو سرت <: ىلا عتهللاىذر سن أ نع

 هللاىذر راسن نب لقعمْس د د> نمىذمرتاا )0 0 اديهشتامهتل ل ىفتامتافلل.> ىلعنارقلا اذه

 لسا لك رتل !ةروسرم نمت ا تا مل هيو عمق لست 'لوسؤر رع ه«ذءىلاعت

 هلزخأ ا كالتي ناك ى سع نيحاهلاق نموادمه تام مولا كلذَت امناو ئسع ىتح هيل عنومل هد نإ ملأ نيعمسس هي

 . || متاوحأ أرتنملاقهنأ سو هيلعهننا ىلص ىنلا ءهنعىلاعتهللاىذرةمامأ بث يدحنم قييبلا (جرخأو)
 : ا ىتسلانبا (جرخأو) ةنلا هلمللابجو ا دقف تل لوأ هدول نمتافراهنوأ ليل فرشملا
 تمشمنالاقو رسثأاةروس أرقي نأ مد“ ذ 3 اذاالسر ىصو أ ناملسو هيلع هللا لم ىننل !نعهنعيلاعت

 أرقنمهلسو هيلعهلنا ىلصهللالوسر لاق لوةن هئعمتلا ىضر ةمامأ لأن ع(ةب اورفو) تاق الافاذك ادهش

 سايعزبانع (ىورو) ةنجلابجوتسادةفليالاوأ مولا كلذ نمضبقفراهنوأل يل ن هرشما متاوخ
 الو شرعالو رانالو هنح قس ل مدملاةروس اردن ممل سو هماعهتلا ىلههلل الوسرلاةلاقامهنءىلاعت هللا ىكدر

 || لاب اوباودلاو رحشلاو يرلاو ريطلاو ماوهلاو عيسلانوضرالاالو عبسا !تاوعسلا الوب ادعالو ىسرك
 7 : رارسالا شك ىفاذك اديهشتام<ةليلوأ همون نمت امناف هيلعاؤاصالا ةكسن الملاو رهقلاو سمتلاو

 3 هلوسر و ىلاعتهنلاماوأ ىف ةدراولا ةعهصلا ثدداحالاو تاب ” الاباب)
 رافغتسالا ماورب سو «ءاعهتلا ىلص

 انما 1 اون ناكها هرفغتساوُكب رص ملالو تانمْؤااونينمْؤمالو كن ذا رقت ساو ىلاعت هللالاق
 تماصلا نب ةدامعن ءىاربطلا (جرخأو) ةريث *5 نايا همفو باس ا موشن مول ني: مؤمالوىدلاولو ىلرغغا

 ! لكبملتلابتكتانمؤملاو شرما ارفغمسا نم سو هيلعهتلا ىلسص هللا لوس .رلاق لاق هنأ هنعىلاعت هللا ىذر

 ىضرر عنب نعفاربطلا ( ب رخو ) زيدا نصا ىفاذكمجا هر افغتسا هل امم ىأ ةنس> ةنمؤمو نمو و

 00و ردعتساالا ودع تعسأم راسو هملعمتلا يلم هللالوسرلاة لاق هنأ امهنءىلاعتهللا

 مسوهياعمنلا لس ينل ناالاقا م متأامهنعيلاعتهنناىضرةرب رهىلأ ن ءىاسنلاوىف ةزملا ءدجأ مامالا اوحلسم

 هللارغغت-الىفاو ةلس ىلأ (نو) ةسةئامءو.لاف بون اذ هلياىلا اوبوت سانلا اهيا, لاتف ماعلا عينج

 ناب نم اريسفت فوة رم ةثامال. الاو مو.لا ىهّللارفغ ال ىناىردخأه ياو او رو ةمةئام مون لكهبل ابونأ و

 تنذنعنوك المالسلاو ةذاصلا هلا نالارا ةغتسانأ يلع 9 هسيلابرثأو هللارغغتسسا ل وقد
 هلقعتنام ىلعمهب ونذلجر والف مو ءاقعاملا ىوذالهنال ا :اوةعزعودرروم 1نِعوجام اوان ولذك ة ةفصح

 نمهيل|بنذلا ةيسن ىلعرخأ امو كببنذ نم مدقنامدنلا كلر خخ ل ىلاعت هلو لج <: و( ثا بنذلا نمنح
 ىلاوهملا فاضت هتمأب رثذ عمق ابن ذ ناك ام<بلاهيىحو أ الواف بنذ هنا, تمكح ىتل !ىههتعد 2000
 قاوناكتذلا» وني ىصعاساو مدآصعنرلا اولاقدةو ىلاعهليا» 1 لست اذكو ردقتلا اذهمبه_ةدرش
 ْ 0 55 امو لبن نمدقتامهق ل ر فخ. لاعن لوقناك اف رهط
 تب ركلا قازكحانالا رادفدودسحلا ةماقارذي ,ومءدعبوأو هدب د رشا متءاجىتلاه تم أب وأ ولذعحم 7



 نا : 2 00

 ”روتا ملعب هنموثانالاو روك 00 دقلالونكتلاةرمتئاجارلا(ثلستب لاو) رجالا

 ىلدلا ( حي زخأو )ة رم نيعبس م .ودلا قداعوأو لف |نمرصأاممالسلاوةالصلاهياع لاقك ةريبك ةريخملا :
 عمةريغصالو رافْخ 1 الإ و هياعهللا ىلصهنا لورا ةلاق هنأ امهتعىلاعت هللا ىضر سابعتانعأأا ٠

 هللا ىذر ركبولأ , ولى دصو رم وب أى ثدحلاغ بلاط نأ ىلع نع( عيراصملا ف ةنسلا يغرك ذو) رارصالا ||| ٠

 ةلذاننيتعكر ىلصد 12 رهط دف مون 0 ر نماملوقد 1 وهم[ هللا ىلههللالو لوسرتععممامهنعىلاغت

 نمو مم وفذلاورفغتساةهللا اوركذمهسفنأ || ولطو + تحافاول ف اذان ذلاوأرف م ةمتلارغقالا هللارفغتسا مث

 دابعلا سو غل بدطت هيف رع او 3 " الانولعب مهواوأءذامىلعاو رصن موهلناالا بون ذلارغغ

 لح هوفعنافتل>نا اوهللا ةجر نم طونقل اوارنأبل !نةعدررابا نو اوتلا نابع طيبكنتو

 هللا لو -رلافأعوذ سامهنعهقلا ىضر رج نبهللادبعن ءدجمامالا( رخو ) فاشكلا ىفاذك مظعأ همركو

 م هم ء هنلعهللاب ا نان نهتأت ولع ىأن ولع مهواواعنام ىلعنو هرمصن ني ذا نم :رصملل لب ومو هيلعفتلا لص

 موي هللا ىلهنلالوسرلاةأعو ذم هنعهتنا ذر قيدصا ارك ىبأ نعىذمرتل !(جرخأو) نو رغغتسال
 هللالوسرلاة لاق هنعهللا ىذرةرب , رد نأ( نعو) ىئد .علاىفاذكة رم نيعبس مويلا ىفداعت اور هسا نمرصأ ام

 دااولا معلا نمو دراولات املا نمودحاولالاضلا نمنمؤملاء دعت وسب حرش هلا ناس«

 لاق هنأ لسو هيل ءهللا لص: لا( ندر) واو ان شراع وه.طذاح ىست ًااسوصن ةيروق هللاىلا بأن ع نمو

 هجالعو كلرشلا بونذلا مظءأو رافغتسالا:؟ؤاودامأو بزنذااذ؟ وادامأ مك: اودو كل ادلع كل ديت رمل
 لو هيلهللا لسمو ربا (ثددحلا فو تاذإا اوتافصا او لاعفالا بسك بت ام ىلع وهو د.يوتلا

 (ثيدحلافو) ناببلاحو رفاذكت ,ارقلاةوالتوهتلارك ذاهءال-ناودي دما ًادعاكأ ادصتا بواقلانا
 اهف بتك ةفيقصو راهنلاب هل عاب بت كي ةخيدص نا نرخ هلوالا مدا نمامر بو«. لعهنلا ىلسعتلالوسرلا#

 رافغتسا انف متاواررن“ ال“ ال ةدحاو ةصولو راغغت-اامف ناكت اف ناتغيصلا ىوطت لدللاب هلع
 دَمُد نير صن مون لكى يلع هلئار ةختس ل نمملو «يلعهتلا ىلص هللا لوسرلاةاذهلو نيةلظم نب وادوساتءوط |||

 هع + مهم !فاوك ءواحامصىأ هسفن :لط

 ) اهصاود ناس وةذاعتسالا لئاضفىفةدراولا ةصدصلا ثدداحالاو تار“ الابأب

 نمكلمبابى أ نمنالبابا!عرقوتاذئتسالا ىهمحرلا ناط ثلا نم هنلابذوعأ هلوقىفةمكسملا نأ
 ةراهط ىلا يات بيبحلا مااا ىفل اوخدلادب رامغانارقلاةءارتدا ارآنمتالذك هنذابالا لح دنال لولا
 نيد رقتملاة | مسو ماكل اهذهةف :رعملا لهأ (لاق)ذ وعدل رهطيق ناتمملاو مالكل الوذغب سف: دقهزال ناسللا

 ترث اذافل خلا روسى ني اعلا برلوةلاثةءاوهو نيت. لا اطساممو ةيكلاهلاءا ارو نيغئ املا ماصّدعاو
 تثأوهو مجرلا ناطيشلان ءهللايذو ءأودو دوهجلا لوق ران امرا تاطنسمل !نمهللا,ذعتسافنارقلا

 ةقباطلة يارد قفو ا هنلاب ذمعتسأ ناكن أو طوغحلا والا نع لد ريجهينأ ًارتأ اذكه (ثيدحلا فو) ةناور
 هلودو ةلح_سلا و ةذاعتسإلامالّسل اوةالصا!«.اعدجتىلءلدريسهيلزتملوأوهللاب ذعتسانهوت فهر وأما
 لاقاك ة ةم :اذوةملا فوة 1 ميرال فاس تامل لا مع او)« ئيقلاىنهبذوعأ كب ؛ رممسابأ ارفاىلا عت

 رست ةنكبادع نمى أك نم ذوءأوك وةعزمدت افاعع ؟ وكلام نملاضإ هريذو ءأمالسلاو :الصا ا هيلع

 لحرب وتاءدا ةّمءالا نمامارو رشل اريبكسلاري سغتل افلاةاهعاوناب ةذاعتسالا: 2 دا
 فرضت |ماهنف ةيندبلا لامعالان هاماو هق هرذنيعمسلاو ْريةنثالاةلاضلا ىرفدناَقَةو هل طابلا هاذملا ا

 ترغااوذ درااومال<الاو ض ا مالاكَيدلا فال هر. :ءاماهن هورذ عتلاك اهاعب نو فيلاكتل انا 9
 نه :ذاه الا لوان:هللابذو كاف ىهاننتالن أبرق ولزاونلاوارالبلانماهريغوةنامزلاو ىهحعلاو رقفلاو 0

 00 ةلوانتملا وعاوفأو ةئالثلا سان>الاهذهرض هس نأ ةذاعتسالادارأ اذا ل اعلا ىلعف اهلك

 .ئدقت :اهل لاقمم هد و

 سد مضاف تءدقتف
 55 ىل-عو اهدث

 اهذدعأ ىف امهلل الاقو

 ندم اهني رذو كب
 لاقعمج رلا تاطيشلا

 تضخت ترب داق رد "اهل

 'مهللالاقو اهسفتكن يب

 اهتيرذو كب اهذبعأ نا
 59 مح رلاتاطمّسا !نم

 ىلعلاقءاع ىوتث لاق

 تمقدب برب ىذلات [عف

 هنا ؟وءاميعتلات الو

 لاق هيؤ 3 موذحاف هب

 صو تثمءدَعتف مدقت

 ئدب نيدو ىسأر ىلع
 هذيعأ ىنامهللا لاق ع
 تاطيشلانم«تيرذوُكب
 تريدافرب دل اق محلا

 لاقو تك نيد بف

 كن هذ.عأ ىلا مسهللا

 تاطيششلانم 2 هرذو

 ل_تدالاق مث مجرلا

 كلاهما
 وأهل»ابلحخداذاو تح

 نخأ لذ امو ىرتشا
 مص س د ايما: ,

 كلأسأ فامهللا لقبل

 اهتامجارزيحنو اهريدخ
 نم كبذوعأو هبلع
 اهتابجامرمثو اهرش
 سم ص ى س 0- هياع

 ذحايوةرادلا ىف كلذكو

 د ريعما امانس هو رذب

 ىرتشا اذا ناكو ص س



 هيفكلرانمهللالاقاكوأمت ٠
 8 اليوطوإعجاو
 اذاو صوم قزرلاريثك

 هللا مسيلاق عاجلادارأ

 تالعيشلا اندنح مهللا

 امتاطيسلا بنجو
 لاقلزئ ا اذاف عانتةزو
 تااطيشال لءحتال مهللا

 وم اب ىنةةزراهف
 دولوعكأ ناو صم
 هندالو نم هنذآ ىف نذأ

 هرج هعضوو ت اد
 هاعدوّ: رش هكعندو

 م يبلغ لابو
 هيلع هللا ىلص صو

 مو دولوملايمستب سو
 ىذالا عض هو و «بعزاس

 لب وعلا اوان قعلاوهنع

 هللا تاماكيذوعألفافلا

 تاطيش لكن مةماَتلا
 مال يعن مو ماهو

 اولا هذااذاو ره

 ى هلياالا هلاال ءاىلق

 داولا عدفأ اذا تاكو

 هلعتلاطملاد بعث نم

 مىذلا هتلدسجلا لقو

 هريكوةي الا داود

 ىلعوب رضا ى اريبكست

 اولزءاوعبسل ةالصاا
 هوجورو عسنا هشارف

 لعف اذا ةرمشع ميس

 94 هرذب نع «ىاهلن اذ
 هللا كاءجاللةيل مث نع (ىو دو) امالببلاءاونأن -«!ثدامابهب رص: ىلا عت هللا نا رياظعل ا ىلعلا هقئابالا ةوذالو لود الو ميحرلا

 ناك ناو ى.ةنئف ىلع

 عدو لاقو حئاصارغس

 كتئامأو كد هّليا

١ َ 

 وعن رول لبا لالا يدوم ئاوز سانعتب ان اي رج اق رتقل» ه«تانبلاح ورلَو أ فاذك اههانت

 نارقلالالحا, هوق) يسغتلار هاوج ىفاذكمي-رلا نجرلا ليان تارعلا حاتغمو ميجرلا ن اطم مشل نمهنلاب

 نم نإدالاوتاديالاو بول - لات ادم مالَوأْئِراَقِلا هب نسنك تار ةلاسنكمةذاعتسالا أ اك (لاهتلابذوعأ

 (ملاعملافو) خشلاريضت فاذكب وج ولل ال نيطايشلاةبوسوو سفنلارطاودنو عناوملاو'تابهملا عاونأ
 هلياي زيعتس هذ 5 رارغلاةءارتد ايت درأ اذااهاعمنب رِدمَتلا لك ىلعنت ١ قلاده دنع ةنسةذاعتسالا

 لزتافوه ملعب لو تآرقلاةءا رقايفرصج مال اوةالصلا يلع ة:" الاءذهلو زن ببذو مجرلا ناطيشلا نم
 هئمقايخلا بن هلعامتإاطبسمبلا لعن هنأ مال سلاوتالسلا هيلع هتمالو هايل: ةم الاءذه ىلاعتهليا
 لوقيتأةبادهلا فو مح رلاناطسلانمهللاذءعتس لود نأ هب افكملا ىف ) 0 ذ) ا ةذاعتسالاب

 نمش نسل ذ معّتس اءاذعم لدمقو اذهىلءىوتغلاةناهتلاف ونار لاا اول محلا ناطيشلان مهللاذوعأ

 هلال عجهلايذإعّبسا نما هنأ هنعولا ىىذر نسل نع (ىكحو) ءرماب وأدت هرشام جرم رلا تاطشلا نم رداص

 مالا دعب ىلاعت هلوةاهدبأو هنلا ليبسا ادحالف ض رالاوءاسعسلا نيام لثمباخشلا امثلث ناطيشلا نيب وهنبد

 ِ مهر عواوتيآن يذلا ىلع) همكحوم سأذاغنا ف ىنعي (ناطا-) ناطيشلا ىتعب (هلسيلهنا) ةذاعتسالاب

 نم ٍكبذوعأ بر لو ىلاعتهننالاقمر وجو ناطر, بل ارش نمملا ىلا مهسفنأ نول ست ىنعي .(نواكوتي
 (نعو) اهربغو سانا ابربذوءأل قوقاغفلاٍب ربذوعأ لونو رضح<ن أب ركب ذوعأو زيطايشا تاره
 لوسرايتاق سئالاو نيا ناط.ثنِمهنابَتْدَو تلد لو هيلعملا لست لوسيا ةاقهنعمتاىضررذ أ
 ناطيشا!نموقلابذوءألاقاذانمؤملانا ( ريخلا ف و) نيا ناطمش نمرشأ من لاقنااع.ش سا الا لهودللا
 هيل[ نع اطالة ذاعتسالادرو ناصاوخناضءب(لاق ريلةقاطالىرهط تعمق ناطيشا لود مم بلا

 نيعبسوأة رم نيعإ رو ىدحاو أ :سمإ ةرسشعىددا مول لك[ مماعمو ادي ةناف :راهغغتسالا طقسيالكوا لكم وما

 ةريثك د ثا اوذاهيفو: صن اموأ: سم

 ةفيرمشلا هل مسلا لد اًضفيف:دراولاةصوعلا ثدر داسالا با

 يول امانا هربح ناكلاقر سو «لعهتلا ل سدنلا وسر نأامونعملا ىضر رم نبا ن ءئئاعق :رادلا (جي 0

 بيطاتاوىو رهلارذواو قيسبااوك اهكياو متاح لأ نبا (جرغ 59 مد-رلا نجرلا هللا مسإ ىلعق لي املوأ
 نحرلا هللا مس نءمالسلا وةالصلا هيلع ىنل|لأستافع نامءنأامهمءهللاىذر سابعزب !نعىدادغنلا

 برقلانماهضابن ونيعلاد او نيناك الاربك الاهثباممسا ني . وهنيبامو ىلاعت هتلاءامسأ !نممساوهلاقذ مح را
 مسالا رابنعيراضلا(ح رخو )هننااب ماخعالا هللا مع ما ,وهشلا نعةببش لأ نب اوان ةدلا فأن با(حرخأو)

 هللاممسإ تارئاب ماسلا: اهيلعلاقو مسا لكل بق هنأ دست ١ رلا عي يفهنأ ىرئالأ هئلاوه مظعالاهللا

 اناا ةكئالملاتداز ارو كامل اه«ملزنواهلوزنل شرعلازثداو اوةكتالملانمتا ومسلا لهأج رف محرلا نجرلا

 8 ةشئاعزعئئسلانباو معنولأ 1 رو مههو> و ىلءناحلاتزخو

 در مسا ولاقفاح نموةكم لهأ مك ىت>لابجلا تدهس مدرلا نحب .رلا هللا مس رام تلاقاهتااهتعمشاى ذر

 ميحرلا نع .رلا متنا 0 0 و 0 لهأ ىلا يسابق تجر 00

 نحن نام :قنةطرراف تعقواذاعوقرم هتعمل يضر لع يَ ,ابدلاو تسلا نبا (جرخأ او( 1

 الرا جراح 00 وريال يسد لويد !اميعتارك برايت ١

 5 أرغب ناك ميرا ادا ن 3 اردو دلاربحأ ير 89
 0001 017 لكان فقط توفل اس سف 1+ 0 سلع ظلال 1: لسا ههسضشلا# |

 5-05 ع سحمي هاج يرجح ١ حو دب بيو وحس < مسموم ردي امل مومو يح جاسم جوس وجو ب مل دما يجمل وذ يي مص. ممم

 قمم 0
 .٠



 ىلإ

 هنآ مانعأس اذلان متاطدشلا ىرتسالاق اههنعهللا ىذر سا معن ان ءريدجحْب د يعس نفع زخ ناو قوعبلا |

 امهنعهللاىذر سابعتب ان ءدهاد ع نءهب ودرمنياو ىهدلا (جرأو)محرلان >رلاهللامسب تآرقلان م

 ْن ناملس توكيتأالا مال اوةالصلا هيلع ىبنلا ىو سدح ىلعلزنت مىلاعت هللا ب امكن مد [سانلا لفغأ

 لاقلاق ه:ءهللاىذر ةديرب نءىفارباطلاو ىئطق :رادلا )جر تأو) محرلا نجح لا ةللاممسب مال سا ااههماع دوا

 ىاب , لاق م ىريغ ناسا دعب ين ىلهلزغت ل 5 . كرم بجبل نس رج االزسو لحفل ايا لوز

 ىهبلاوكاملاو دوادونأ (يرخأو ) ى هىهلاةمحرلا نجرلاه تلامس تلفةالصلات ّ تدتفااذانارقلا مهتفت د

 لزنت ىدةروسلا لكح قرات اوةالصلا هيلعىنل !نا لاقام م ءهلن'ىذز سان !نءرازملاو

 ىر < اةروستثدتءاوأتاءةةساوت مخ ةروسلا نأ رعتازأ ؛اذافرازعا ادار و ميلا نحرلا هللا مس

 مس لزنتىت> ةروسااءاضقن انواغبال نولطسملا ناك ليام هت ضل تار (جرخأو)
 نءاضتأوا ملا (جربخأو) نيطشلا طرش ىلغ هدانسات صن ادقذر وسلا نا اول ءتازناذافمحبرلا ندنرلاهنلا
 ملمع محرلا نوحرلا هللا مسأ ارغف لد ربج ةهاجاذا ناك مالسلاوةالصلا هيلع ىلا نأ امهعهللا ىذر سابعا

 يام سفلبسنالا ا لاقل (كةردوتس داو ءهريسغو قيميلا (حرخأو) عيت هدانسا ةروس امنا

 ةالصا |« بلءهض رعتقوكاذنوكي نأ ل ةماشول أ لاقو محلا نجحرلا هللا مس !لزنت ىتح ئيتروسلا

 تذدتادو ةروسلانالسعيف ةيعستلاب لي ربح هرمأب نأ ىلا :ر وسلا فرب ,لازالناكلبي ريب ىلع م السلاو

 تأدا رمان وك تأ ل ورو.لا ل اوأ عسيج ف نارا ئاباراعش الوزن اظفلب مالسل و ةالصلا هيلعربتو

 ضرعت_ تاو ولو ساب لد ياللا اهخا تت اذاوةعسمل الوز. لبقلزنت تناك ة رو-لكتاياع مج

 نع ىهبلاوةعز نا (جرخأو) ذاق لالو تف دانا مالسلاو ةالصلا هيلع ينعي ةروسلا

 ميحرلا نجرلاهللا مس لاق ةعباسلا نافل .ةباتكلاةبحتاوىناثملا عسب ىلا لاقام_مءهللاىذر سايعنبا

 امنا هلىل-ةفنيماءلابر هليدجلا لاهقف ىناثملاعسبسلا نعل دس هنأ هنعهنل ىضر ىلع ءىنطقر ادلا (( جمخأو)

 تل" ارذ لاقامهتعهللاىطرر م نب !نعىد>اولا (جرخأو) ةهيآميحرلا نجوا هللا مس ؛لاقفتان | ثتسىه

 ةالصلا ىف قب ناك هنأ امنع هللا ار رمعنن ان ءقبمبلا (جرخأو) ةروس لك ف ميحرلا نجحرلا هللا عسب
 نءىطةراذلا ( رخأو) أر قتلالا نصا ىفثدتك املوةبواهأرق ةر وسلا مة.خاذاو ميحرلا نحيرلاهلل مس

 م>رلا نجلا هللا مصسإ او رئاقدجلا تأ ارقاذا مال اوةالصل اهياعىنلا لاق لاق «+نءىلاعت هللا ىذر ة ةرب ره ىنأ

 (جرخ 1و١ ناقنالا ىفاذك اهنان ا ًاوتارقل امااهنا ْ

 لةيلفهعضووأاب وت منمذخأن ةم ماو سثالا عامج نوأ هعّمسا ع نمل الاقمحا سنن نا اوةصنع خجدلاوأ

 رسجلاث ةهاتن اذاءاطعنعم_نوبأ اود اررلادبء(جرخأو) داط ىلاعت هللا مناف ميحرلا نجحرلا هللا مسإ

 سايعنم | نعىلطددلا )ج رخو ) مجرلا ناطيسشلا نمهنلابذوءارمحيلا نجرلاهللامسباولوةف ل بالا نم

 تنك لاف م-حرلان +نلامتلا مب ىصانلاةاذال هل نأ السلا اوةالصلا هياعىحلا نءاعوف صام نعهللاىذر

 لور تعم»لاق هنأ امس منءهنلاىذر سابع !ن ءاضاأ )0 اورفو) راثلا نمةءاربهب رثالو ىضالو لعمال

 7 واعأ ءوددج نيد قالك نول ضرالا لذي نمويشوسانلاريضيلوش لولا ٠

 تادارأنملاق <-ءهللاىذردوعسم نب !نءىلعثلاو ع.يكو (يرخأ 9 مهو رحتالومهو رحاشنالو

 لك نم ةنجاهنم رح لك لهنا ل عضأ م-رلانوحرلا هلا مسار قم ةرمدعةعسلاةسينايزلان مىلاعت هلأ همي

 هللاممسب ارق نم مو هيلعهننا ىلصهقلالو 4 راك اقهنعهتا ردوعسمنب !نعىلندلا (جرخأو) زبحاو
 فال 97 ذرو ة- ءهسفال] ا ةعبرأ «:ءىعشو ةنس-ىنال 7 ةعبرأ فرح لكد 4بتكمس <-رلانو-رلا

 000 الكل او ةالصلا هيلع ىبما لاق لاق هنعهّلا ىذرثالامزم سأأ (نءعو) روث نااردلاىفاذك ةح رد

 ىنلأ محرلا نوبرلاهلل' مس ىنعماوتكوابات5ةكالملاو سنالاو ري 'تعمحاوادادمراصا اوامالق راخصشالا
 7 و 0 «ءلعىناانع(ى :وز دو) ول مسملا لاسر ىفاذكهريش عر م عةبامكىلءاو ردقامل ةننقلا

 نوءرلا هنبارعسي لاقان الؤ كلدبعنامهالاكنب دوسولل ا ةنجللا ىلهألاق محلا نجرلاهللاممسدسيعلالاقاذا

 )  1١رارسالاةنيزخ (

 د س ْثنالع مق اودو

 ًارقاو بح سم ب

 ه-عدوت نأ لوقو
 مكعدوتسا اوأك عدو

 وأ بيخال ىذلا
 ىهءئادو عضال

 هللاىوةثب كتسماع

 فرن لكى ءعريبكشلاو

 هلبا ٌكدوز ى سد

 كثذرفغوىوَتلا
 امة ع

 لعح 1

 رغغو ل داز ئوةتلاهللا
 ريخناكلهح و وكنذ

 5 3 توهح و امام

 شيج ىلعاريمأرسأ اذاو
 ى ةاصوأ ةيرسوأ

2 

 نمو هللا ىوقتد هتصاخ
 ماريد نيا سملا نمهعم

 الو هنا ساب اورغالاَق

 الواو ردغتالو اواغت
 ادملو اواَمَمَتالو او

 مدان اوقلطثا هعام

 هلم ىلعو هّللاب وهلا

 انهشاولةةتالهتل'لوسر

 الوالفلطالو اهناو

 اومدر

 اوهصاو
 ةأساالو | ريغص

 مانع

 ىشماذاف د نيسحلا



 ىلع اوةلطثالاق مهعم
 مممعأ مسهالاهللا مسا

 ارفسدارأ اذاو سد

 3 اوسأكب مسهللالاق

 4 !كدولوحأ كب 9
 ودعنم فاخشاو ١ َر

 فالدال: ءارتفهريغوأ

 لك نمتامأش ارفق
 اذاف بر < ومءوس

 باكرلا ف هل-بر عضو
 ىوتسا اذاؤهلنا مسي لاق
 هتيدإ١لاقاه :ريط ىلد

 انل ارسم ىزإ!ناعس

 نين رقمهلاذك امواذه

 نو.لقنم اني رولااناو

 تارم ثالث هليدجلا

 تارضتالئرتك !هنبا

 كناعسةرمشاالاهلاال
 رفغاذىسفننإ!ظىنا
 ب ونذلا رغغالهناىل

 بح سدد تنأالا

 يو_بااذاو شم أ

 ناس رد :واثالث رم

 ةن الاازهانارضمىذلا

 ىكلاسنانا هللا لاقو
 ربل !ااذه ا هرغسس

 لحعلانموىوقتلاو

 نوهم-ولالا ىذر م

 اذه انرفس انيلع

 مولىو روهوف)
 انهلعل (حلاثيسلا
 ىورو هيد: طقس

 بنل مينو 30
 ررحو حلاءاملا رهن نم
 ورحم ها

 سس اة ا 7 >اااا01010ا1111111010101111:11 تتتتنسدسبف

 من ولالا ا ةاونالملا داء ىلا (نعو ( كتنج ول دو رانلا نمهحرخأ مهللا محلا

 نما مام عم ءاكتل ١ فام تاموداغلاو ًادم1!ةفرعمىل اداشرالا خم ىل صالا ضرغا اذانآ ارهلا ىف ىبل 1

 حرام 8 0000 8-6 00 0 0 0 0

 0 !ندرل هللا مسب اهيلع تخت ران يملا ةغك فيينامونوفامو ضرالاوتا ومدلا تعضو و
 سل او قرم او يا تلكم ودوم .٠ طل .ش لك نم اًررعومالبلكنمانمأةمالا ذهل ىللاغت

 لاقهنامالسسلا رقالدااهيلعىنلان عرب !فونآرتلاص اوى اذك م حرلا نجرلاهلئاممس ةكرمن قرغلاو

 رن نمر ونيل نمر وءامز ءرهتراهأةعب را مفثيأ 0 ىلا بىرسأ إل
 نيد راشال ةذارج نمراخأ او4م عطري لنيل نمرامنأ اونع ”اريخءامن مراه اهيفيملاعتهنن'لاقأكلسعنمر نو

 ! مالتتلا 4-- .اع ل ربح لاق ب هذ نس ىلا اورا مالا ءذهءىب < نب قمل , ري تاقلاق دم ىلسعن مراهنأو

 5 ك]مد' ف هيراعرق كي رم أكسب ى هلا لسان: ىف ن'؟ن مرد الن كلرثو كد ا!ضوحىلا بهذت

 دنعانأ اذاه تدمفف كينيعمفالاق مثىنيع تضف كب نبع ض ندم ايلاقو مالسل اوةالصلا يلع ىبتلا ىلع

 | ا سنال'نمايندلا لامع. نأ اولرج بهذ مىللغقو رك اتوقاننمباب اهل ار ءاضمب ةرد نم ةبق كد ًارو:ر 2

 ' مالته شي ريرعلا فتيل از واوأ ل بج ىلع سااج رئاط لثماو اكس 00 فلات ” ىلءاوعضو نر ماو

 لحدأ فيك تاقةبقل اى لح ديال كلا !كاذىللاقعجرأن أت درأ لف ةبقلاءزه تحن هاكر وت ةعد رالا

 نس 1 كديفك لاق حاتم كسل وهف تفك تلق خذا ىللاة هنأ اآه.؟وىل#فق اما ىلعو

 لفسقلا فنا ميحرل نعراهللامسب تل ةفلغقلانمتوفدا لف ميحرلا نجلا هلا مسب هحاتتغم لاق حااتغم
 ىلاقةيَقل !ن*جوركاتدر انافةقلاناكر [ةعب رأنءىرك ةعب رالاراهنالاذ هت ًارفة-هقىف أ تلك

 نجرلا هللا مس ة بقل !ناكرأ ة#. رأ ىلءاب ودكم ارترظ:اكفامناثرظن الاقعنتاقت دراعت لهذالالا كلذ

 رس غر نترلاميمنم حرير جار خودتلاءاهنمح رخي نيللارهخوهنلا مس ميمنم حرج املا ختم مجحرلا
 هذ ىفرك ذنمدج ارهلل' لاف ةلمسلانمةعب رالارا الا هذه لص ناتاعف محرلا ممنمعب رك ل علا

 قئاقد ىفازك هع رالار ١ مالا هذ هن مهتيقس مم -رلا ع ند رلاهللا مس صلاه باق, لاقو كتم آن مءاسممالا

 مولو ل سلارب نمد حالا موي وءاملار نم 7 ثدسلا مول 0 دد) نايبلاحورلوأ ف ورا.خالا

 مانع ل م ىلا اوهتني ىتح ماعفلا اوراطواو ركساوب رشاذاو ر ةارنساتالثلا يونا ارهمنمنيذثالا

 ىلا (0 0 طم افلا نو ريع مءاح رالا موب كلذ نم نوب رمشوذ < 8 .ليبساسلا ىر رقذأ ٌكيسمنه

 5-5 رة لع ا او 20

 دلخلا ةدئامىلنودعست فةعجلا موهكلذو قدصد 1 ا اوهتند ىو أ ايد 0

 نولامعو ص ادعالاب ةلمسلا ًارقنل ةماركللا هذ -هوهنون رمش ذك سم همات موتك ق حر نم مهم اءلز راق

 لاقهناماللا اوةالصلا هيلع ىلا نع (ىددو) نول_ةلاةامح ىفاذكىصاعملا ءنودنع وتاحلاصلا

 ريقلول ا تينمل مد ١ ثند ؛ رصقلا ىفو مالسالارم ةهلاقب : مم هيلعو ةجرلا لج هلل هب هبال م1 انا

 مسب لئاقلالا باوالا ا: مت الماعةثا سجن ةري_سمىردالا ىلا ناب ءأاةفكسأ ع نم عارم مفلأ اممع | عد

 مه>رلانحرلا
 هقلالوسر لال هنأ نعدتلىرقر , و» بأن عىو ر( مولعلار هع فرك ذام ىلع ةإدسل اريسف" هتاف لسفأل

 ىاعملا تاءاكىءاهلا ةشالكلذو ىلا عبسلاو هن ءارغلام اىه ميلا نمجرلا هنن مسي لو هيل هلعمللا ىلص

 5 )0 ا ل 0 لبج ووتاجمةمانعو نيلي لا الاردن



 همركو هساعيلهأ نءودنمك اا هللا ىناعجمب ركسلاههج وىلاراقناا اها -ًاورمث ب باق ىلعراطخحلالو تعم“ |
 ىهودايعلاتارود ٠نمدعب أى هة:رلانمعون رجرلان ءموهغملاتأن ءمه-ضءبلاةاماذددب وءاسثو أل

 باسو اناث تاعالاىل هبادهلاب والو ا داحالاب دامعل ا ىلع فوطعل اوه نع .رل'نافةيورخالا داع سلب قاعتيأم
 امين+رلاليقواسماخ مب ركما!ءهجويلارظنلاب ماعتالاةدايزاعبار ةرختالاف داعسالاواثلرث ةداعساا

 نارينلانمؤاقنالاب نجر لمةوءال ًالايمم>رلاوءامعنلاب نجرلا ليقو ىبةع!! فر غشا ميحرلاواين دل ىف رتس
 ندرلال يقوبويغلاببولقلاةراثاب محرلاو بومعلاوبو ركلا:ةلازاب نجرلاليقو نانا لاخداب مي-ولاو
 ىسيعتالاقهنا لو هيلعمللا ىلص هلل'لوسرزع (ىورو) مالكلاو مالسااريسفتب مي>رلاو ترق ماعتب
 نحرلاهللامسبامو مالسلا هيلع ىبسدع لامقف ميرا نجنرلا هللا مسي لق ملعملا كلف هاعبل ناتكلا ىلا همأ هتلسأ

 نعرلاوةهل“الادلاهّتلاو هكل ءممملاو وانس ْنيسااو ىلا عت هللا ءاهجءابلا ىسعال لاقف ى ردأاللعملا لاقرمحب زل

 نارقلاىف ةمدةتملابتكلا!فامعسمج نانيفراعلاضعب (لاقو) ها ةرخ“الامحنر م لاوايثدلا نجر
 قئاقدلاو قئاحلا لكىلءىهوةبوطنملا ابل اةطتنثدتاه يجود وسلا قاهعمجو ةحتافا اف هعيج ومي رك'ا
 ناب«و-ووءابلاتتاهعيج ل ىودب رغتلا ل هأ لواسرادءا ماع ىتااد وتلا ةادةنىلاراثأهلءأو هنود

 كالذو ب رلا بانعدعلا قصات ىسوف قاصاالاءايءاما اه دو ىل 5 ب رلا ىلا دبعلا لودوملاعل !لكن مدو هقملا
 ىسو ٠ ىلءىلاعت هنلالزن مل( اولاقو )امهريسف:ىبيقُتلا نب اوىزارلا نيدلارفن مامالاهرك ذاذكذو هقملالاك |

 باتكلا اذهةءارققيطن نموبرايمالساا«.اعىسوملاق هناغل ةرو-لك هر وسغا أى هوةاروتاا
 ءو رقت ف.كو لان يبن متاخ ىلءلاقب راب مىلع لاقاذ_هنموظعأاءاك لنآ ىناىلاس<:لاقف هظفحو |||

 ءاسلا نمتلزنأ ى الاقل عفت فيمكو 5 :رانلاق مامي طهأ اردن ىح مما ءهرمسأ ىف الاّود راصق :رامعأ مهلو روس |

 كيلعةاروّملاو مهاربا ىلء نب رشعو س ردا ىلع نيثالثو ثدش ىلءنيسسجادحاو وبه ةثامضرالا ىلا
 ىبتكلاهزهىفاعم عج رك ذافبتكللاهذهىف تانئاكللا ترك ذوى. عىلءل.الاودوادىلءروبزلاو
 أزحنيثالثفروسلاهذهلعجاوةروسةرسشع عد رأوةثام فهاكثاذ عجاو مالسااو الملا هيل ددجت باك
 كلذ مئهّنلا مسي ىهو فرحأ ةعبسىفاهناعم ممةحئاغلااتامآ عبس عامسالا هذه ىن«مو عابسأ ةعبس ىءازحالاو
 ءالصلا هيلع دجت ىلع هزت ةاروتلا ف كاذىلاعت هللا دعوا ولا لوةافةرقيلاةر وس افا ممن م فلالا هلك
 ريسيتلاريسسغت ىفاذكه يف بي رالٍباّمكل كلذ لاقف كاذاذهنوك, نأ ىلاعت هللا «هنعلدومل!اتدح مالسلاو
 لوألاقهنأ مالسااوةالص!اهملعىنلانعىور و 6 رمشلا ةلمسلالاوحأب ةقلعتملالئاسملاف 1

 اهبىللزناملو لزن آب اكلك حاتفمىهوهلو أ اهوبتك افاباكمتدَدك اذاف محرلانحرل هللا مسن للا بتك اه
 ل ءنيعةف رطاهعدأ لىافمهر روم نمئنفاهو ءديالزأ مه »رد ك.ةمالو دال هلاق :واثالث اهداعأ ل ريسج

 ةلك ةلوسبلاةفرعملالهأ ضعب (لاقو) مولعلارعفاذك ةكالملاكلذكو مالا هياعم د1 أ ىلع ثازن

 ”هيانجلا لهالطاخةجر وةيانعلا ل هالة رقةل و وةبالولا عا نم ةيتوب راعاجو ”هيادهلازثك نم ةيسدق
 لصفلل تارث أ ةدرفنمى أ ةذف هبا منا ىلاعت هلل امهجرة نحن ىلا دنءوةروس لكس أر نم فاشل ا دذعةبآى هو
 تسيلاهخأ ىفةمكحلا اولاقاهمءزحلب لغلاٌةر وسىفةمانةابتسلواكريتوانمت نارقلا اهيأدبب روسلا نيب
 نيئداه هلاك لاب ىذمأ لكد فعاهنءنيعونمهءاسفنلاو ضئاخلاو بنحلا نوكرالت أ نارقلا ىفةمانةن اب
 نا (ملءاو) هرعمتتدنعامبماكتلا هنكعالفدوكو بنك ارضا رهنالعضو ءىفنارةلاىف اعمتحتم

 نارةلانمتسلا مل اةغينخىفأب هذمنمرووملافروسا!لئاوأ فامأو قاقئالاب تارة لمغلاةروسىف ةلمسنلا
 روسلا نيب لصغاتازثأارقلا نمةدحاوةيآ اسهماةه :-ىلأب هذم نم عيمصلا نكس كلام بهذ موه اك
 ةالصلازاوج مدعو فلحلاو مالا! نمراكن اريغنمنارقلا طف حاصلا ف دكا منال مادام كرمتلاو

 نم ةمان ةينآ اهدسعبام عما ملأ ىلا بهذ هيلوقدحأ ىف يفاشلان اف ةمان“ةيآ موك ةبمشالو هاسا طقفاهب
 دق ىلءوهامغاضئاخلاو تنعألا توالتزاوج و عوامة ملا ضرغا ا مبىداتي الفةهعشأ كلذ روافروسلا

 مهل اهدعت انعوط و

 رفسلافسحاصلاتنأ

 مهللا لهالا ىفةهاخلاو

 ءاثعو نمكبذوعاى ا

 رظذملاة "اكو رغسلا
 لاملا ىف تاما اءوسو

 عجراذاوداولاو لدال او

 نسهف دازو نسهلاق

 نودباعنوبرئان نوب
 س د 3 نودماحاغدرل

 هعيصادم بكر اذاو َن

 بحاصلات نأ مهللا لاقو

 ىف ةفللناو رغسلاف
 انبدحا هللا لالا

 كتمذيانماقاو كلصنب

 ضرالا دلو زا مسهللا
 نهسلا|نيلع توهو

 ةن اكورفسلا ءاذعو

 نمام ست باقنملا
 تاطمشهنورذىالاريعب

 نع هللا مسا اورك ذاف

 اكهومتبكرادال جو

 اهونبتما ع هّنناك صا

 هلمحباهناف مسفنال

 ط ١ لجو زع هلبا
 نمرغسسلا قذوعشو
 ةناكو رغسسل ءاثعو

 دعبر واو باقنملا

 مهلظملا ةوعدو روكلا
 لههالا ف رظنااءوسو

 ف س ن م لاملاو

 اناوضر وُلنم:رفغمو

 تنأموللاردقئث
 رقسلاقبحاصاا



 1 رفح اانماع نوه

 مهللا ضرالااءلوطاو

 ءاثعو نم :ذوعأ ىنا

 باقثملاةب اكو رغسلا

 رخل !قحاملا

 لهالافةفيلالاو
 انرفسى بعصا مهلا

 اذاوريك ةيئثالع اذاو

 | فرشأ اذاو حب طبه
 1 ع ريكو لاهداو ىلع

 : هستنادهيترث_ءاذاو

 | س هللامس',لةبلف

 نأ قرغلا نمنامأر سلا

 اهيرجتمتلا مسي لوقي

 ىف ةب الاهردق قح
 اعلا: وهناعس م رلا

 تتلفنا اذاو توكريش
 اونيعاداشمافهتي اد

 وه هللا كج .رهتنادا عاب

 انوءدارأتاو صم

 هللادا يعاب ب هةيلف

 هليادامعاب تك ونعأ

 هللادابءان رجا
 برحدؤو.ط ىنونمعأ

 فرشأ اذاو ط كلذ
 لاق عفن م ناكم ىلع
 ىلءقرشلا كل مهللا

 ىلءدجلا كال اوف هش لك

 اذاو ى صا لاح لك

 اهلوددديرب ادلب ىأر

 برومهالااهاربني-لاق

 عيمسلاتاومسسنلا
 برو نسا طأامو
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 رخدصعةلااذهفةوالتلا نودركشل ادصق ىلعنملاعلا برهللد+!لاقاذاىتارقلادصقىل هال كرت او نمتلا
 اذهمبةكافلا ًارن٠نالذالملا راش صومخ ان هنكلاض#ءاعدئرقانوكفةيث ارقلأن معو رشم ا
 لمعيفةالصلا را فال ةرورضلاب :ءارقل الع هالصل انالدددةلمعنالو ضرغل !نعبوذب وهذ ددقلا

 نالتارةلادصق ىلءاهءارقزاوحت ينال فاشل لماداهتروأىنلا ةمان ةدآآ اهنوك ىف ةمسالو هدصق هبف
 فالغةمشلا نعل مناوةءانةيآ امنوكىلءلادلالداماهك رئانهه طوحالا# طامتحالا ماقم ماقملا

 نمر يفكست مدعو ةبآآ اهنوك ىلع ل لدلالدناو ةهمش هيفامقءارق ىلصملا كرتاهعف طوحالا نافاهبةالصلازاوح
 وهو لاكشالا دح ىلا ح وضولادح نعمهج رخث يح نيتدثملادنعاي و تمهلملدنوكل نآرقلا نما نوكركسنأ
 قامهوالواكش ثرونالىرخالا دنع نيتةئاطلا ىد>ا ليلدةوةوهسكعاذكوالو و ءركسنملا تيأملادعدناثرول
 ىابفىلاعتهلوقىفاك اهتبن ارقر ركست ىضتقي اهلوزنر ركست ( ليق ناف) ىناز امم !ةمالعل اهلاةامدرتالف مهاوعد
 ناىرئالاةبن ارقلار ركن لوزناارركت مازاتساملسنال (انلق) ةدرفةبآ اهو دع غيكسفنابذكتت كب رمال

 لئاوأ ف لاح اعيجف كرملاو لصغلل تناك املا منال اواهتين ارقر ركشن دس لقد وار ركمتازن غافلا

 ةلاسرىفاذكه لم اددعتيددعت هنافنايذكت اكن رءال ؟ىأبفىلاعت كوت نال لحل اددعتب ددعتن ل روسلا
 / هنأمالسلاو:الصلا هيلعىنا ١ نعهنعهتلا ىض رة 1 ره ىلأ نعهجام نب ١ وئاسلاودواد ولأ (ح خأو) ةلمسلا

 هتلامس هثاد_تباف لقي فب رشرمأ لكك أ عطق وهف ميحبرلا نجنرل هللا مهب: هيف ديد اللاب ىذمأ لك لق
 صالا مال او ةالصلاهياعهقمدوتلوةكرما او ةدئاغل !ليلق ص ةان مالا كلذ ف هانعمد.غب امو مرلا نجرلا
 هتادجلاه«غارفدنعلاةنمامأو رفكد هللاممسإ را ب رمثوانزلك طق مارخءادت ؛ادنعلاقنءنا اولاقلابىذب
 ناىلعلدثيدحلا اذهنأ (ملعاو) مارلان مصالخلا ىلءدجلا فرمهركي لن موهرفك ىاوفلتادّمف
 لد الءوضولا لالخ ىفاهرك دفة موستل ا ىسن نمل .ةاذإو ةنسفد رش أ لجءادمب ىف ىلاعت هللا مسارك ذ

 ثيدح صوص هنالوةلك أة مقل لكت اف لك الا فالخكد اول هوضولا نال لك الا ىف هنالك ةنسسلا
 ىبارعاءاق.هراعصأن مةمسسؤف هماعط لك ايمالاوةالصلا هيلع ىنل اناكتلاق اهنآاهنع هنناىىضرةشئاع
 ركذ يلف هماعطودحأ لك ؟اذاف؟ افكسل ىم*ول هناامأ لو هيلعهللا ىل_صهتلالورلاةف نيتمقلب لك افا
 ةلالدإاهج وو حام نباودو ادونأ هاو راذكمرخ و هلوأ هللا مسن ل_ةيلفهلوأ ىف ى سن تاق«_يلعىلاعت هللامس
 ولولاجملاو نسا ءدعبالوثمملابال ديلاع واطقعاجع للاخت اهيش مال لاو الصدأ اهيلعىبنل اناةيئسلا ل

 اهعفانمو اهلاكو حورلابهناسنالا قّةحت نال رامضسالا ىلع دإفاثلاب وو بو>ولا ىلءلدالّوالاب همسش
 || كالدكيفءاضعالا سانتوةبعللاونيبحا+ او اهسواهلضفونيعلاول-رلاو ديل اك حراوجلاباهنمةدوصقملا

 اهماوث ةرثكواهتامضفو ضئارفل لك الت عرشاس اا مال خ#سلاب اهلا كواهتابجاو واهناكر اب ةعاطلا قةحت
 ةمحاوو تسيادملان أ كدنلاةلزنئاهرك ف هلماكريغةعاط هيتبمشف لماكر يغناسأ اديلا عوطقمو لفاونلاب
 امأ ةّدس توكتفاهلاكى ل, ةعاطلا قت ىف بجاون سيااهرك ذكلذكفاهلك قلب ةيناسنالا قة
 عبذااءادتبا فوريكف كلر روىلاعت هلوةنخ هوخو أرك 'هنلا ىن-أةالصا !ءادتب اف للاعت هللا مسارك ذبوجو
 هلوت نغ لكفرك اذإاكح ىفذىدانلاامأو ةتمءري هدادعوكرثاذا ى-ةيفنط ارنءدمدلاةل !لاسراوىرلاو

 الأرك ذن) ناءوضوالمالسااوةالصلاهبلعلوةامأو ثيدحلا اذهنمال<ياعهتلامسارك ديلا اواكانالو ىلاعت ||
 هبنم نب بهو نع( ىو َر د) رهاوافا ابادالافالخءاساغلارثك دنع .ضفلا ىف ىلعل ]و م سمف هياعمللا مسا
 مبوةراهطلا متنا ههتاماكسل|نءاهريغل طعن ملاناطا-تاماكسلا ذهل ىام أ ىلا..ت هنن انا لاق هنأ هنعدنلا ىذر
 نأولو بارشلاو ماعطل!نءمهريغو ناببصلائرمستاهب وتاوعذلان هناطيسلا عنعاهبو تاحهبذلا لكت
 | تايحلا ند ل:دولو هقرتالرانلا ل تدولو «ةرغدالرصلا لشد مث ميسرلا نمترلا هللا مسب لاق هبلق قدم عمال اق
 س مالسلا هيلعوشعتأ ( ىكحو) اهتكربب باذعلا هنععف ر نمو » ريق سأ ارىلداهأرق ولو هغدات الب راقعلاو
 ىحوافىلاعتهتنااعدو ىلدفرم | كلذ ىلع م هتحام-نمداعاملف ايم نويذعي باذعلا كت ال هى ارفربق ىلع

 عيبا
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 هتبرو اداوتداوذ ىلةأرما 'لرثد فو ىلاذع فاسو تامدةوايصاعدبعل ا اذهناك ى سي ءايهبلا ىلاعت هللا
 هدلوو ضرالا نطب ىف هيذعأ نأ ىدبعنمتمدتساف محرلا ندر اهّنباممسب ملعملا هنقلف لعملا ىلا هت سفريكىّت-
 ةيئايزلاتاامهادحا نان دئاف هيفوافرحر مشعة عسا محرلا نجسرلا هللا ممسإ (ليقو) اهرهط ىلع ىع“ اركذي

 مةعاسزب رشدو اعب رأهلكلاو موءلاهللاقاخةيناثااوريشءةعستلا فو رخلاهذ ممهسأب عفديهّللةرمث ءةعسأ

 عسيجو رشعةعستلا تاعاسلا نإ: ىفىثلا بوف ذا :رافكو عت فورا هذهفتاءاس سجى تاولص سجن ضرف
 ريبكلاريسغتلا فرك ذام

 ه«نعهللاىذرةرب ردىأن ءريبكلاريسفتلا ف ىور ( اهددعناس وةلمسبلاءارق ىف صئاصخنا ل دف

 نا حجر بنال كتاف فح ناف يح .رلا نجترل هللا مس ل قف تاضوت اذا رب رهاب ا,لاق مالسااو ةالصلا هبلعهنأ
 لستغت ىتح تانسحلا كل نيتك :ظذح ناف هللا مسي ل ةف كله[ تش غاذاو غرفت ىتستانسحلا كا بتكست
 تاكا هراقعاددعب ودإ ]ول !ثاذسافن اددعب تانسحلا كت دتكدإ أو هعف اول اتا نمثل ل_ةتحناقةبامإ أ ع

 امو عسيسلا نيسض

 نيطايشلاب رونللذ ا

 حابرلابرو نالضأامو

 كال أسن انان نيرذ امو
 زينو ةبرقلاهذهريخ
 نم كب ذوعتو اولهأ
 نشو اهله رشو اهرش

 سم بح س اهقام
 0 ريخو اهريسخ كلاس

 2 كدذوع اواهفام هعيش والا ثيمل الو-دد عقب دحأ نمام مال سل اوةالصلا هيلغىنلانع(ىورو)دحأ مهنم ببال تح بقع هل

 دنع م 1 هيلا مدقاذاو يبا اذهىفىلدمالتاط شا !لوقب م>رلا نجح .رلاهلنا مس لاف تيبلا لد تافتاطمثلا

 مهالااهاخدي نأ دد ربامأ | ل اوةبهللامس لاقو بارشلا مدقاذاو انههىلماعطالناطيسشلا لوشن محرلانجحرلا هللاصس ل اقف ماعطلا

 تارمتالئاهفانل كرابأ أ رزءةممستلا كل رتاذاوانههىلعصخمالناطيشلا لوقب هنلا مسي لاقو م.صطضا اذاوانههىل ب ارشالتاطيشلا

 تيحواولهأىلا انيبحو
 اذاو ىلا اهلهأ ىملاص

 هضعب واسعنزةثام طالدحما بدسإ دواوم اضعب نوكيوهعمناط.ثلا عماج مس لو عماح نأدارأ اذاو زوكلا

 قم وكراشو ىلاعتهللا لاق اذهل ثم ىف كل ذربغو رفاك هضعبو قاف هضعب و جرعأ هضعب وروعأ هضعب و ىبعأ
 تاملكي ذ وعأالزنملزت دنعهتلاممس لة ملاذا لجرلارك ذىلءناطشلا ىلاعت هللا «ردمجتنب رفعج (لاقو)ةن الادالوالاو لاومالا
 رش نم تاماثلا هللا || ناامهنعهنلاىضذر سابع اللاقالحرنأ ( ىورو ) لجرلا لزخب اك احترف فلزنأو هن أس ها هغم عما اسما
 ئئهرضمل هنانقلخام | نع (ىودو) هلام لةفاهعاجتد ,رااذاتاطرْشلا ءهطو نمكلذ لاقران هلعشاهحرفىفو تاغقيتتا ىأىضا

 هللابالا ةوقالو لوالو م-رلا نجرلا هللا مس لاق ن م مال_.سااوةالصلا هيلع لاق هنأ امهنعهنلاىذر سابع |
 تعمملاق ديعسس (نءعوا) مهالاو مغلاو مسهلاو ءالسبلا عا نأ ن ماياب نيعبس هنعهلذا فرص مياقعل ا ىلعلا
 ند .رلاهللا مسي ةسحت افلا ساس أو ةحافغلا نارقلا ساسأو ساس انو ةلكسل لوةبامهنءهنلا ىذر نسابعنما
 ىءرسسدق ىنوباادجأ يشل !( رك ذو ) ىلاعت هللا نذاب شت ساسالاب كيل ءف ىلا ءلا نمتيكستشا اذافرم>رلا

 طا قست ملت ىتح
 لبقأو ىسم أ اذاو صم

 ىر ضرأاب ليلا
 هللار ذوعأ هللا كب رو

 قلخام رشو كرش نم || المطفتو ةلجا سة عاقاهلكوملا وعلا نأو م- ءرلا نجرلاهلئا مسن نعت عرفت دوجولا# رم نت اراشالا ف ئاطل

 3 -| 03 ٠

 دس نم هللايذوعاو

 ةبحلا ند دو_ساو

 ءايننالااهفرعشضل او ريغالةكسثالملا اهفرعفل امس ىالآ ةثالثىلاعتهننا ( ملءاو) راذلاب ىرتح ملاهتتك او
 رئاتساد>او ونارقلافنوعستو ةعستور وبزلا ىفةئامثلثو ليحتالا ىف ةئامثاثوةار وتلا ىفةثامثلثو ريغال

 امن اكسفاهلاةواهلعنغ مدحرلا نجرلا هللا مسي ىف ةئالثلاءام الا هز هىف مسا فال 1 ةئالثلا هذه نعم مث هيهلا

 رمسلاتقوو سم سد | هتناهصاخاريثكم-رلا نجنرلا هللا مهب رك ذن مو مهنمهللا انراجأ هج باب ف نياكوملا ةيناب زلاددع ىلع ءامسهلا
 دمع عماس عمم لود ىلاعتهنياهقز رىاز رالاباح فاد هوم تناك ة-اسىأأ ىف اريسثك اهرك ذ( نمو) ةبناب لا ثالث نم ىلاعت

 دنعاهأرق (نمو) ىلفسلاوى ولعلاملاوعلادنعو سانلا بول ة ىف ةبمهلا هقز رب وت دال ث بح ن هرمسالاب

 قدرااو ةقرسلاو ناو سنالارش نموميج رلاناطيشلا نمل يللا الث فن مأ سم نب رشعو ىدججا مون
 عورصموأ نونجمنذأ ىلع ةممنيعب رأوىدحااهأرت (نمو). ةفااوءالب لكهنععفديو ةأعغلا تومنمو
 لدشدو هلع شو 4لذةسنيسجترئاجك احوملاط هسوىاهأرق نم .(اهضاونمو) همءاسيفولةء ءىحف

 ةمنيعبسوىدحاًر قت ءاقسنسالا (اهصاوخننمو) مهرورسثنمنمأو ةبيهْئراملا ىلع يتلو هبلقف بعر

 نحو د هتمعاو هللا

 ائمصاصاش راخ.اع هثالد

 هلل, ذاع امءاع 3 طفأو

 ل ومب سد مرانلانم
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 1 مانآةعبسر وهدا ىلعو أعاجوالا لكن م عج و ىلعةرمةناماهأرق (نمو) ناك عضو« ىأ ف ةدلاخةينإ

 ةجلام 5 : نقرات وةئامادأرت نمو هسنععسج ولاو ردهمأاءالذ ىلاعتهللالازأ ةدامز وأ تادلاوأم عفووتامّتالث كاذ

 ١ راف سوشلا عواط دن ءاهأ ارق( نءو) هب ولاد ءللد < هتجاس أس وابا أعم هودديو ريالا ىلع بيطشلت اوأ] لاو 2و سم وعشت ودي

 ةللاهقو ربت ص ةثام ىلا ىلءىلص اذكو :صةرسشثالثو ةئاس:لث نيا-رملاددعب هل هل! لبةمسسموهر دحالا بحت أ لو هيلعهللا ىلص
 ىهودعأ با ىلءاهددعباهتءارق ىلع مواد (نمو) هرذب يب همركو | ففب بت تال. دنم ىلاعت 8 تح رخاذا ريمخاب

 ءادعالا نمر رضل ا مفدإو أ هتجاحءاضةوىلاعت هنلااضرف مه مسمأ ىفف صلاة نب ةصنوناستو عسبسر ةئامحءبس [] نو سكت نأ لرْغس
 نحجرلاهللا مس, ة كريب نولاظملا لد و ىلا هللا تذاب حب رب هناف ب رلا بلطل اوأب او ةعاطلا وأن يملاظلاو || ةثيه كبادعأ لثمأ

 ةعبسفكلذو لاءلالي هتف عرسأو نسحاوهفةولطاقمايصلا ىلددعل !كازياهأرق (ناو) ميحرلا || تلقف اداز مه رثكأو
 داقتعابةمةئام ونيفل ساب نيب رأحصلاةالصدعبةلسبلا:ءارقىلءمواد (نءو) تايلاوعم مايأ || كاق أو ثنا ىنابعت

 نمرارسالاو ةيندللا مولعلاو بيغلا نماسو آف هلة ىفىل ءثهللا فاهيف صئاسخ لاو لئاضفلاةظحالمو عينت || سمار وسلاهذهرتاف
 هدارأامقوذ فرصتلا هلوءاودت تاذب و مدآىبب ههقارض مون لكد علا كلذ ةءارق ىلع مواد (نمو) بئارغلا || تورفكلااجأايل-
 وأ سوبحناه رق (ناو) ةرخ“الاوائدلا فرسسيلاب هتجاسمنلا ىضق :صفل ا مول لكاهءارق ىلع مواد( نمو) ||| لثو هلارسمن هاجاذاو
 اليلد مقل مول لك ارقي ودو لّدةلاهياع بنو ناو هنحم نم ضادنو هب ركشاي رقبوركملا وأن وعسملا دوعا ل قو دحاةاوع

 هناودب زب نا ها سوراملاءامهيفحدق ىلءقئالخنا نيب ةدوملاوةبحم باح فر وك ذا اددعلارقئاذكو | راهنو دوع 00

 اظفح و ةدالبلاهنعشا ازسءّشلاعواطدنعمارأ عسا مول لكماملا كلذ سديلبلا ىءاذاا دودة نان 7 0

 رخآ :ىضفلارشعىنث محرلا نجح ءرلاهللا مس رة نمىلاعتهنلاهج ر(كازغلا لاقو) ىلاعت هنل' نذاب « همم م كارت ماو 0

 نمثاذلثملعففلالا خاباذاف ةءارقل ىلا دوعن تناك ةاحى أهتجاح هللا لأسا مني عكر ىلصن فل 571 اة ةاهج

 قيلاعت هلياهجر جشلالاقو ها ىلاعت هللا نذاي ذقت هّم-ا-ناقروك" ذماددعلاءاضقنا ىلا ءاعدلاو ةالصلا 0 كلاما 2-6

 اعيج كر وهال اوأ ف نكمل اوهنل' فى يك مص هو نكسا و ىمدختال اودعت الاهص# اصخنأ ل ءافوإ سيل اصاوخ مهكر انرنف

 كا: ىاهاعفنمو كتءارقو كتالصوكئوذوو كمادنو كمامقو كدوعتو كا سواجنف هللامساحاتغم

 هرونب و هربت عسول و ريقلا قبض هنعمفديو ريكذو ركشملاؤ وتو ١تاركسه ساء ىلاءتهنثانوهلاوحالا || لور نم ن تاعذ دم
  قرعلاك طارصلا ىلعرع و هنازيمللةشب واريس اياسح بساح وراوفالاب ال الدب وت والا ضن اهرب نمح رخو ملسو هيلعمتلا ىلم هللا
 لاقامجنهللاىذر رمت !نع(ىو 1 و)نارعلا صاوخ فاذك ةداعسلاوه :ر فخم اب ةنيلسا لحشدي ىح فااخللا نمنوكا نهتأر 3

 تاق ةقدص,ق دصتن ةعمجلا ىلاحارور وطن ةعجلا مول ناك اذاق اعمجاو سين اوءاعب رالا مصرف ةجاح كتناكنم || مهرثك ًاوةئيه مهنسحأ
 ملاعوضالا هلاالىذلا مي-رلا نجسرلاهنل' مس كلعساب كإأس أ ىف مهللا لاق ةعمجلا ىلس اذاف ل ضف رثك امو ترثكوأ || نم عج رأى اداز
 هنسدذخأتال مو.ةلاىماوهالاهلالمدرلا نح-رلا هللا مس كلما, ءاًأسأو محرلا نةرلاوهةداهشلاو بيغلا |[ . بك آر نمام ىرغسس
 «4تنعوهالا هلاالىذأا محرلا نعنرلا هللا مسب كسار كلأسأو ضرالاو تاوملا هتمافءتالمىذلا مونالو هللا هريسم واخ

 ىلءىلهننأ نويعلا<_:متفرذو هتدشحخ نميرواقلا تلو وراصالا 4تعشحو باقرلا 4كتءض»و هو>ولا كلت هلل' «ذدرالاهركذو

 ضعب ىلع مهضعب وعد ؟ ءاهفساهوأعتاللوّمب ناكواذكو اذك ئتحاس ىنيطعت نأود_«ل !ىلعود || هوحنو رعش واخعالو
 تاطم لما ه«فدرالا

 ىف ناتحح ناو طا

 هي توةدسسا اذاف ح

 ءاذنلا ىلع ه«.ةلحار

 || ةحئافلاريسفت ىفاذك مبحرلا نجرلاهتلامسبهلوأءاعددربال مال ءلاوتالصلا هيلع (لاقو) مه'ب ايت
 هبتك املوأمالسلاوةالدلا هيلعىنلا لاق اهلج فو ةغب رشاد بسلا ةياكءف صئاصخلا لضف )
 هللامسساوبتكامالسا اوةالصلا هملعلاقةب اورنقو هلوأ فاهو تك افااك متيتك اذافم> .رلانججرلا هناا مس معلا
 نجيراهثلا مس بتكنم مالسلاو ةالصلا هيلع (لافو) اهباوماكست اهومتبتك اذاه مكبتك ىف مي>رلانجرلا

 بتكنم مالسلاو:الصلاهيلعلاةاذكو ةميسفل أف لأ هنءاحتو ةن حما ف لأ هلهتنا بتكا اهر وعن لفمحرلا 0 كي 7 5 0000 هر 2 5 .ءي6 ءيي رن < 2 . اذاو : ديا
 مهلالاك مما ىلمزح]
 متحرلا نجلا هلا يسب «#ق ضرالا نماساطر ق عفر نمو فرغ ىل ءتهئلاسمافعت هدو ميرلا نعنرلاهلا مس كلدرشالْ ب كيبل

 . || ىلع نأ ىنخلبلاقهنأ ةن.كسنبديعس (نعو) يعي دصلا نمىلاعت هللا دنع بتك هسا سادينأ ىلاعت هتئالالجا
 || ةرفغاهدو الج رناناهدوهلاقف محرلا نعرلا هللا مس ب تك لبر رار ظن هنعهللا ىذر بلاط ىنأ نب

 هنعو



 ملال
 هي

 ا :

 اوناك امناف تابئاك-1اورئافذلاو لءاسرلار ودصفاهوعض مالسااو ةالضلا«ءلعلاقميحرلا ندحرل هنيامسإ هناو ||
 لو ىف: وتكما مااهلئاضف (سو) ةح فلا ارارسأ ف ةصذاولا قد رطلاىفاذك مهللا كما, كلذ ل, ةتوبتك |

 ةرمنيرسشعو ىدحاة خر و ىف ميحرلا نجرل هللا مسإ ب تكن منااهتدادك صاوح (نءوال تار غلا نم ةروس لك"
 تاق“ الا عجن ءدالوالا ظخاط تةاعوأ ىلا .ةهللاتذاب كلذ« علا همون ىف عزفي ىذلاربغملا ىلعتةلعو ||

 قو“ رب !هسفرثكتوناجلاالوناطءشا اهإ *دب لثبا اىفاهتلعو :ةمنيثالثواس#ةقروفاومتك (نمو)

 نيملاظا و نيد تاك انيعأه:عيىلاعت هللا ىعأو ب رد زيناك دفاهةاعن' ور ررمذل اهر* حالو < والام

 الو ءوس هلاغس الا اجب و ةمةرم د ءتالد و ةةام<4فر وفم هرحشنم مون لوا ىفاهمتك (نو) كلذ لك« ف عفش و

 نس نا ةسدأ اف كتنندو ءاضم, ةقروىف ةصةثاموئداا مك (نمو) هرعودمهتس لهأووههوركم

 تاريذناباونأ«ءاعهللا ذو سانلانيبامركموارزعموءابحالادنعاب وبتوءادعالاد:ءابمهمنوكيهسفن ىلع || ٠
 نبعب_تاهمتك (نمو) تآرقلا صاوىف اذكة بن: رغصاووةيبعرارسأ هذهام ادةيناعو نم فودو
 03 21 ريكس و ,ركنملاو...ناوملا هسءاعللهس و رقل !باذع نمىلاعت هللا ءاغذ-نفكسلا ىفاهعض و مه

 ىلا فارطالا نمناتما تهحوترحلا ىف ىرب وكمل ادهم هطمخ مث تارمّتالث صاصرلا ىلءاهمتك

 رطغيو سدجلا مول مصيلفة ملا لال ,ملعلوعشدلادارأوأ سانلارئاسدنعوةاضقل اونيطال ل ادنءامركمو ||

 !ءارقىلءموادي و برغمل ةالصدعب منبر هشعو ىدحاو ةئاممب>رلا نجرلاهللامسب رقي وركسل ورم |
 ك.سمونارةعزب بتكر م ةصةثامو نب رشعوىدحا هل وسلا ارقي حدا !ةالصدعب ةعمللا مول ومونذلا تتوىلا

 م حا 3 ل | هه ل لل ١ م 0 اهلاثم هل وسنن مدعو ىدحا ةعطقملا فورا. فر و ىلع دروءامو ١

 ةلظفل (بتكنمو)اديدشابح هبحأ» ارنملكذ «سفن ىلءاهلمح متدوعلاب ىرولا اذهرخد مث م يك حر لل ١ ن

 ناك ض رم ىأ ن «ىلاععت هلل ' هاف ضن راهي ةسس مث فيظأ ساكىلءةسص نيت سوا: سوهننامساىأةلالخلا أ

 كلذ ل ه> هةاثوأ هإةقدارأ نمو هكلهموشب واهفرطقرحاوءاقرز ةةرخىف هفورح ب تكملة نما سنحدارأن مو ْ 0 8

 عورم ملا هيشروءانالا سام ب سعارركمف يظن ءاناف هللامسان تكن مناءالعلانمفلسلاّضءبركذو || ٠

 نيملاعلا ف ُح وف ىلع مال سادي الاس 3 مةعطقم#إ جسال انتكأ ةمدط ١ اوأب رق لل اهغدل(نمو) هناطمش ق را

 نحب راو لص نيس 3و ةثامل اوةب مندحرل انتك (نمو) ىل عت هليا هامش مدد اإل ذءابأ ار رمش مةعادقم

 نيثثام ةعطقممحرلاب ت5 (نءو) ادب اهريض لرئاج ملط ىلعوأ ناطاسا ىلع لحد اذاهل مخ و اع خشند و

 نحو سترثلا نسسح أ ىلع بتكيلففيسلاو نيكسا!عطقئالو يف ب رخسا:ل ؟رئؤنلء مح مةرم نيناسكو

 نكسه سأر ىلءاهعضواذا ناك_ةةوفلق هنعهللاىذرر م ثعبفة + املا نءاوزعءابطالا ناف ل ؛:ءتاكتا |||
 هل امس هاعبوةكمدغاك اهفاذاف ةوستلقل اف شافك .:ميعتف هعاد_مداءهسأر نعاهمفراذاوهعاذد

 ١ اريمأ صاعل نب 3 هر ث عب امل هذع هللا ىذ ,ربااولتا نب رمنا(ى 2 وزنا هيل حو رلوأ ف اذكم> را ندب سر

 4 ذىلت هن سلك قعءاملا ازهةداع نمنا اولا كلذ, نمل »أ لأسف ض.شال لينا ارد وفرص ىلا

 باطما نب رعىلا بتكسف ةءلهاجلاةداعاملا لاقو و رمي سن اهاهانيةلأ اذافاوماوءاضراب اركبةيندةيراج |||

 كفانا ةاسالف سمأري_هب ىرحت نكن اىل .:ايربحرلا نجحرلاهنلاممسإ باو ار م بتكذ كال ذب هنعهنلا ى ذر
 اذهان مول ىلا ةصمةل“ةداعلا ل ”تاامبف ىلاعت هللا نذاب رضافر عب كبف ىف!اسإف ىلع هللا نذاب رحاف ةاو || ٠
 لب: نوءرفتأ (ىو رو ) رلاعت هللا هجر ىطو يلا للعلا ةرضاىلان دحىف ل؟ءونيدلاجانري هتف اذ |

 د-لا نا كسل كل
 كلماو كلهه ذلاو

 كيبل علل كد رمسال

 ريانا كي دوك با

 هيرو كيبل كيد
 وملء لمعلاو كيلا
 قحلا هلا كيبل هع م

 تح ف نساتسا
 هتيِاَذ نم غرف اذاو سم
 هر رم عم اهلل لاش
 نءهقمءئساوهناوض رو

 اماك فاطاذاف طزانلا

 لوقيو خب كنكرلا أ
 انت اند ر نينكرلا نيب

 فو ة:سحانشدلاف

 انقو ::بسحةرخ“ الا

 قف س د رانلاباذع

 كلذكو صد نبم

 صمر# اونكر لا نيد

 سم قاوطلا فو
 ماقملاو نك ىلا نيد وأ

 يعتق مهللا صموم

 «يفكلرابو ىنتقز راع
 ةبئاةلكى عفلخاو

 نعل ندم ريك ىل

 هلا محو هنياال' هلا ال

 هلو ثالملاهل كد رسال

 ئثلكى ءوهودجلا
 عرفاذاو صم ريدق
 ىلا مدقت فارطلان م

 ًارسةذم هارب ماقم
 ميهاربا ماةمنمءاوذختاو

 هب ماع العحو ىلصم
 ىقسوتباانيبو
 لف كوالا نيتك
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 لسرأ ةيبولرلا هداف جراما هياب ىلع ميحرلا نحنرلا هللا مسإ هيل بتكي نأ حأو ارصق ىنب ةمهولالاءاعدا
 ىلاعت ال اريخ هءىرد ال 4 اهمال سهلا لاف لبق لو نا.عالاىلا وعدي مال#سلا«ببلءىدو .هيلاهقلا

 ْ هذهسبتك نمتأىلاةز اخاهسفو هيأب ىلءهيتك امىلارظن ان ًاوهك الهادن رثو هر هرغك ىلاراغخ”تنآ  ىسومأب

 نور_فاكلا اهيأان

 دحأ هللاوهلذ ةمئاثلاو

 غ5 3 ىلا م
 5 يلاهرعلّوأنمهباق ءادب + وس ىلعت» :؟ىذاافا ارناكتاكناو كالهل | نمانماراص يراكناهرادباب ىلعةماك- لا ر 0

 7 3 0 ل *
 ىنلانع (ىورو) ىزارلانيدلارف ة'مامالاهر 010-0 ازكورش ”الاو انثدلا كال هنمانمانوكءال في كءرخ ا اذاق 1 هل اىلا كافل

 ةامسفل ةريسم# , وبن لك نيبام:دمعىأةب وين ةئام هلع ةلاهنلا قا امل لاق هنأ مال_سلاوةالصل | هيلع 2و 1 ءافصلا: 0

 ملقلاىأ لاَعف ةمايقلا مول ىلا نئاكو داع حولا اىلعبتك اىلاعت 0 2 اا همم ءجأان <: لاهلار طءذةهئس 0 | 0 قا
 . لب هللارب

 1 لسج وز هلا لاقف ةن.ةئامعبةدمىلةلابتك. ذ محرلا نجرلا هللا مسد ادب !ىل «تهنلالاّمف ادب أذ ىاب

 ْ ب باز انتا داو هيد عدرا نرلا هللا مسي لاقدت ةمأ نمد عا ع ىلالج وقزعوف

 ظ هللاقف ول ىح نأ ءسمأ حالا ملقلاهللا قات لاق مالسلاو داع ملا هلك (2 رخأةباو رفو)ةنس

 0 وذفرول هم رخءابلا بتك اف لاق مهحرلا نجرلاهللا مشيالوأ ب تكاهللالاقف ب راك يبل لَملا لاف لان
 ا بتكي نأ أ حد ةمالىرب ءاباا اذههننالاَمف ءابلا اذهاميرا: لاق ىرتلاىلا شرعلان متوكلملا فذ
 ايلف ةنحلاىلاذحاو و ىسركا!ىلاد>او و شرعلا ىلا اراط دع تار ران اة نيد نمي نمت ك الف ةيسلا
 امأمال_سااوةالدل اهياعد# ةماروناذه ىلاعتهننالاةفراوفالا هذهامىهل|لاقف ةثالثلاراوالاهذهملةلاىأر
 ىلاار وذلاامأو نيدصتقلارونوهف ىم ركلاىلاراط ىذلارونلاامأو نيد ه!ارونوهذ شرعلاىلاراط ىذلار وذلا

 روننهرونأوأو ذأ رونهنءيرختتكالف 0 اروفوونةنل اىلاراط
 اذهامد را ةلالاقكلذدعب مث هل فلأ بهعتلا ىفملقلا بف ىرثلا ىلا شرعلان مان ةلكروت ةنيسااوءابلا

 يلسرملاوءامنت الادساذهىلوسر ا ني وار اسوة خمل ا ياعرخ رونا ذه ىلاعتهلن'لاقف رونلا ل 1
 كلذ 0-52 مال_تااوةال_فلآ «يلعدمت وول ىلع مس نأ 0 ءملَلا عم سالف هل الالا" 1:1 نماجاب 1 ا 5

 هذهىفوهو وسر وىببح ىلع لستنأ ا لانبلا رون اب وهلا بيحان وهللالو مران كاع مالساا لاقف 0 4 0
 أ| مالا ىمكيلعلاقف هل-الكيلعمدرأ ان 1 كيل -مالسلاادرب ىنع كيلع لسا ازمضاح ناكولو باعة سداسلا 0 را ل 3
 || ني ةباسال للان ىلاعت هللا لاف كنبل ءءامهالاذهامب رار #ةلالاقف ىحرلا نجرلابتك,نأب ما مثل ةانأ| ن نبى ءامدتتندنا
 ملقلا سم ىلاعت هللا تالاقهنا (ىرخأت يا 6 رفو) نيملاظلا اونيسصاعلل ملا انأو نيد هةةمال نر .انآو اذا اوس ىداإلا
 : ةكنتالم رونلا كاذ نم قاخنو رون زي لا سرض نم زن نهي: لق لاق محلا نوحرلاهليا يسب بتك,ن أب تاااذ ا ىح 0
 مفلكىومف ف5 امعب رآهحو لكفو<_-وفلأ ةئامعب رأس 11 فو نمار كفا ةئامعب ر اتالم كالو ا” ةررل الطلع قرا
 || ناسل لكب ةكسئالملاءالؤهنولوق»و مهحرلا نجنرلاهثلا مسي بوةكمشلا ملك ةبم ىلعو ناسا ا ةئامعد رثأ |[ تم“ اةفلايلكرلا
 ْ نجرل' هللامس نولوقي وم مجمل تو هرطذب هكثالملا نمفصفل أ كلم لكعم ل لعجو مح ءرلا نوسرلا هللا مسن اهدلا ف راذاو 6 3
 || ةالسصلا«بلعد_ ةمأ نمل عءادتباىف ميحرلا نجرلاهللاصس لان نممحراورغغا هللا ن كوت عرج 1 00 را

 : نمتلبقتو مهلاسعأ مسهل تكراب و مسهل تزغغدق قااودو#ا كنالماي ىلا ءتبرلالوةدف مالا او 3200 هللاالا
 - ةيوينلالئالدلا فاذكج 0 ”اسنعاتز واحتو مران م كالا هل هل

 ضعب ىلعنأ كارقلا نطفي لمدغت فنيش لا نم ممالعألاة مالا المخا باب ربدق دلك ىلو»و
 نس.سملاو أ مامالابهذف ئمنمل_ضف ئثتآرقلا ف ل هسانلا فان اناقئالا ف ىو .لا مارالا لاق || تاسع عبس تلذأ ع نصا
 ىورو هيلع لضفملاصقنليضغتلا مهونالئلو ىلاعتهّنلا مالكا نال ءاملاىلا مالعالاة مالا ضب و ىرعشالا ريبكسشلا نم ريسصبف
 ةروسداعتن ؟كلام»ر 1 ى<ثبىة<لاقءالامزع لولا انين نورشعو ىد>ا

 0 هادم 0 راقلو اظل اعتدنا نا نآرقلا مأ ل ثمل كنالافالوةار رولا ىف هّنلالزنأ هّنلالأس و كِلْذْنيب اعف املةهنأسو يلعمقل ىف سونلا «هنعمللا طر بفك نفث يدحف تابحنبالاقواهريغ دود ددرتوأ || 2012 ع ل27

 قريفهيلجو 0 ادن
 ُثد ءلاىرد كاقفلا

 دجو فل هلال دك

 كيب رمثال هد>-و هللاالا

 هلك ىلءودوثدعو
 ةدحو هللا الا4االرب د5

 هدءعرمدو هدعوزدغأ

 هد_>ورازحالا مزهو

 7 17177 1م 121م 7 0
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 مخه ' 5

 0 ماظءامالسلاوةالصلاه.لع هوقو لاق مالك ةءارق ىلع ]ضغلا نماهريغ ىلععأ امم رثك ؟ همالك ةءارق ىلع ىل_عقراذاف امم م

 رهاواغا لء ذهل اىلا تورخ ل  هذووه ضعي نم لف هضعب كآر ةلانأالناوثلاو رحالا ف هدار در وطلا نم ثا سو '

 اطوم عرغب ىح 32 هلقنو قا هنا ىبطرقلالاقو مسهعهللاى ردا غااو ف رعلانب ركب وبدي وها ارز قده“ امهم ثيداسالا ا 3

 اهفصلا ىلءوعد» و ص# ل شعب لضفت ىلانرشأدق لوقت نأ كلعان آرقلارهاو> فىلازغلالاقو نيماك.ةلاوءاملعلانمةقاجنعأ] ٠
 ىنوءداثلق تنأموللا نم فرش أ اهضعب نو ك(ف يكواضعباهنعب تراي فيكف ىلا هل مالكم الكسلاو ضب ىلعنآرةلاتإرآ 2

 ال كناو ل 0-5 ةروسنيب وةنبادملاة آو ىسركلاةب .انيب ىرغلا ىلا كلدشربالن اكن ا ةريصبلا ارونبهللا كرون (مءاف) ضعب

 ىناو 0 لانرلا اصول ةةداقتلاقةقرغتملاةراوانا كل نسف قرغلااداقتغا ىلع عاترتو تتذرؤمو ضال ١
 ىندمه اي كلأسأ تارقلار وسل ضف ب اكل اةحتافو نآرقلا بلة سد ةروسلاةو ثآر لا هيلع لت اىذلاوونلسر هيلع تلا لم

 ينام تالا تارقلالءاضفىف: دراولاراءالاو تارقلاث !:لد_عتدحأهناوهلتونارغلاىاةدم_سىسركلاةناوأ|
 مل-ءاناوىنافو“ت ىج بععلاراعلان !(لاقو) ىجتناىمختالا توالت فب اوثلاةرثكولضفلا,تامالاورو-ل!ضعبص.صختو || ٠
 افصلا نيبو اطوم ىلا ملكمال لادبع نبيل و سلا( لاقو) ليضغتلابةدراولا ضصوصللا ما: قام السخالا ا ظ

 ماو زفغابرةورأ و | ع نم غلبأ هلك هللا مالك ىبوأتالاقو بهل ىبأ أادباثنا ع نملضذ ا دحأ هنناوه لف هريغيفهمالكن م لضفأ هبا /

 مرك الارعالا تنأ أ نالعت نى بنبوم» رظاروصقل موةءز وج ض»بنم اب همالكأ ضعب لاعب أر و < لهو َنيقواذخلا مالك
 ىلا راساذاو صم وم فطاو نيسحف عدس و اقل رق عن يرجو ا ةيض اانا ًمالكلا اذهل ئاقلا لوق ى نع“

 د م ريكو ىلاتافر « || لع بهلفأ اديشتت نم غلبأ ًادح اهللاودلةتالاقن مناف هعضو ىف كلذ نم زك أ هعضومىف نسما اذهو ١

 مال ءاعد ءاعدلاريسحتو تت لاين أ بش 0 رغكلذو رفاكل |ىلعءاعالاو دم ولا نيد وبها ىنأرك ذوهثار 5 ذنب هلباقملا

 اناتلقام ريسنوةفرع | د ؟هتاوهلةىفكلذكو هذهنم نس نارسخلاار ءاعدال ةرايعدج وت لهفن اسك اب هيلع اعد بها ىأ ادبإ
 الاهلاال ىلمق نودشلاو || ىلاراغنوتارسحلا,ءاعدلا باب ف بهل ىبأ اد,تدتىاراق' اذاولاعلاف انهنم عابأة دنا دولا ىلدل دئةزا.عدجوتال ١

 هك رشال هدو هللا || نولث املاف لم ادريتلاقوىدهتنا ارح الآ نما ًالدهدح لقب نأ هنكعالد_.حوتاابابىف دحاهللاوهل5

 اممءشحتو سفنلاتالاقتن افسدء باو ءلاةقءاضمو رحالا+ اضءىلا مج الصبا وجل لامك ل.ظفتلاب

 هلا امهلاوىلاعتهلوةه4_:<امناو ظفللاتاذإ عحرب ل )0 وز العلاف ا صو ًادورو دن ءاهركفتواهريدتو 3

 سلهتافدو تين اد-و ىلءتالالدلا 0 وسورشحلاةر وسرخ اوىمركلاة لاو هن ”الادحاو ||
 ملا (لاقو) اهترثكوةبيبعل اىناعملا وهام ليضفمااهاهلثم ناك امو بها ىبأ ادي تد ىف ىدلتتاذيتا

 ىراي لمعلا نعىلو أه. ايلمعلا ن وكلت أ (اهدحا) ءايشأولا عج 000 قيتبااهنعوإةنو

 تاربد_ةئذ لكى لع
 ءامنالاءاعدو كاعدرتك 1

 هنياالاول ال ةفرعب ىلهك

 هل كلب رشالددخو
 ىلووهو رجلا هلوشللا ا اهدي رأاغا بخالص صقلاتانآن مري دمعولاو دعول اوىهتلاو صالات أن 1لاةياذهىلعو سانلا ىلءدوعأو ١

 لعجا موال ارب دق لك ناك_-:ص دا نع نوت مس دقو رومال هذهنعسانلل ىذالو ريشدتااو راذنالاو ىهنلاو صالاديك أ 1
 ىمسقوار ون ىاقىف تائالالاقب . تأ( قاثلا) هتمررالالهمبت لغاكام مهلا اريخلوصالا ىرجتىرج امن مهل عفن و مهماع دوعأ "ةوهامأأ
 ١ لجأو ىنسأ مارب خت أ ىفهيلضف أ هتمافع ىلعةلالدلاو هيافص ناس ويىلاعت هتلاءاسج» ًاديدعن ىلع لهشت ىتلا 5

 ىوس ةدئافاهتع ارقب هل _عّس ئراقلا نأ ىنععةبآ |نمريمشةب اوأدر و-نمريةروس لاه. نأ (ثاثلا )اردق

 لمعي اهئراقنافنيتذوعملاو صال_ءالاو ىعركلاةبآ ل ةءار 5 ةدامءامتوالتبهن«ىدأتي ول- : الاباوثلا

 تاغضلا 4 اصسورك ذنماهشفاسأ ىلاعت هتلاةدابعامتوالتب ىدأت وهللاب ماصتعالاو ى شخ اممزارتحالااهتءارقب

 اوال سفنب بالف يدل انآ اف تكرب و رك ذل كلذ ل طفىلا سفنل انوكسواهل داقتعالا ل ونس يلعالعلا

 ليعمل انأ ىنعع روب زلاو ل .<عالاوة ار وثلان مريت ارقلا نادإ +1 لقول مث ملءاسمع ةباماوكح ةماقا

 كلدوٌثوعبملا ىنلاةزاممالا ث حن م هنأوأ اهتعا ارقبالهيءارةسسع ب اوثااوا خود اي ةوالتلاب

 ارون ىرم#ب فو ارون
 ىردصيل حرش مهلا

 ذوعأوىسمأ لس و
 ردصلا سواسو نم
 هنتذو صالاتامسشو

 كيذ وعاىنا مهالاربت اريّقلا

 ظ : د 5
 مالاق :امرش'

 8 0 ياو ريسظتاضل ؛أكاذ ناكواهربغ مرخعاو مهنوعد تناك ل ءامنالاّ ل ءاوأ عا الوتر عم نكست ٍلبتكلا ١
 شيكا اب تدوأواهاوسا متاهفاعضأ:ءارقك اهجءارق لعجىلاعت هننا نالةرو نمل ضفأ ةر وسنا (لاقيدقو) ا

 لضف امون نا لاعتبار انلرهظنالرادقملا اذهاهلب ءاجالىذلا ىنءملا ناك اواهريغب بج ربلامباوثلانماهج || ٠
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 ةنستاقرمب ةيساتلاو

 فو اأو سم سآ

 مهللا كيبل لاقوتافرعب
 ري ريتا امال اق ما

 اذاف سط ةرحخ آلا

 فقوو رصعلا ىلسص
 لوب ووهيذد عفر هفرعب
 د4لا هليو سك هللا

 هنلادجلاهّنو ريك 3 هّنبا
 الاه!.الدجلا هتاوربكأ
 هك شال ةهرزد .دهللا

 مهللادجلا هلوثالملا هل
 ىنةنوىكد_ولا,ىفدها

 ىف ىلرفغاو ىوقتلاب
 در م ىلوالا و؟ةرخ“الا

 ١ ًارقدام ,ر داق تكسدف هيلا

 باتكلا ةحاف ناسنا

 هيدي عفريسف دوعب مث
 ومكلذل-:ءلوق.و

 قىأو عجراذاو صم
 لبةّتسا ماركا رعشأ
 هربكو هأعدف ةليبقلا

 لزيلفهدحووولاهو
 ادح رفسأ ىنافقاو
 مووع قاس د ما

 ةراباىرن ىتح بار لزب
 ع ةبةسعلا ةرجىأ

 اذافرا+!ىردارأاذاو
 اهامراسندلا ةرجخا أ

 ىلءربكت تانضخعتتي
 سش خ ةاص-لكر ثأ

 د م ةادحلك عموأ

 يدش مضخات ا
 موقف لوسسف
 امايقؤل.ةلا ليقتسم

 نال

 هريس ىف ةنم مظعأه ب .ةننذلاو هريسة ىف ةدا علا ىلع ل ضف: هيف ةدابعلا نأ ىنذع روش نملخفأ | ارهشو مول نم

 ةالنك نوكر:هبفةالصلاوهرعخف ىدأتءالمكسانا|نمهيفىدأتي هال لان «ىل ف مارا ن الاد 1

 لا هنأ مالسلاوةالصلا هيلع ىلا !نعىراضأا ثيدح نيت لانيا )ل ةو) ىو- عت اهريغوف ماه ةنامةقءاذم

 تعج مالووسلا مان تاكا .ريغلا ةوله ريغ مظعأأ مجاوأ تأدان ءمر وسأ | ماقد اىدةروس كنالءال

 روهالاب رقت نآارقلايدو هقملانا(ل تو ) ناكثالا فاذك ن 1 ارقلامأ تع .ومكلذلاودا ارةلادصاةمعس ج

 لدي ميحرلانجسرلانيملاعلا بر هنن دجلا هلوةفىلا هت هللر دقلاو ءاضقلاتامث اونا تااوداعملاوتامهاالا ةعبرالا

 تابثاىلعوربجلا ىتن ىلع لد, نيعم_نُكاياو دبعن كار اهوةو داعملا ىل لدي نيالا مون الام هلوقو تا.هلالا ىلع
 ىلاعت هللاءا ذقت ابث !ىلءاضنأ لدداهرخ آ ىلا ميسا طارمد اان د داهلرقو هر دقو ىلاعت هللاءاضق لكلا نا

 1 رغفلااذكولداعزب اريسغت ىناذك تاويذا | ىلعودر دقو

 « (باّككلا ةئافنآرقل ع نم مالشلاوةالصلا هيلع 11 ىلع لزناملو أب اب )د
 لون أى لانئرمفملارتك أوئلب رمسابأ ارقاد تلو وصلو نان ارحا هو سامع نب !نه د تكلاا قلاق

 هبلقن ةرثك الاى همساىذلاامأو لوالاو هةمالاهماابهذىزلاو رح !لاك دك دكر رع

 ريكب نب سأ اول قدرطنمىدحاولاو قييبا اجر امهتحولوالالاقن هىلا هم سنلاب ىلو اهل |نملق أ ددعالا

 ةحيد1 لاق سو هيلعمملا ىلسهتنالو هر نال حرمت هنب و رن -ةرسإ ه ىلا نء<-ب 1 ورعب سدو نع

 هلبانإك امهللاذاعمت ا اًةذاسأ اذهنوك نأت يش هللاو ميلا خي راح اذنه ذر

 هلهثبدحة حد تركذركب ولأ لخدالف ور ىدسو مجرلا لبصوةرامالا كتر كا اهللاوذ كيب لعفما

 تعمم ىدحو نول اذا مالسل اوةالصلاءيلءلاقف«لءاصةفاقاطن الفون نب ةقر ولاد عم بهذا تااقو
 ملومبام جست ىرحتنت مدحت اق كان اذال عفتال لذون نب ةقرولاقف ضرالاىف ار راهقاطناف ا

 ثيدسحلانيلاضلا الواب ىن-نيلاعلا بر هتددسجل اميحرلا نجلا هللا منسب لق دار ادان الئارإف ىنرمافىنأ ىلا

 ًارفاهسياءتازئامد_عياهلو رتنءارم تن وك نأ ل مةصفاط "و فحمتاك نا ىتومبلا لاقت ا ةث لج رليرمانف
 توصلا مساذاؤد اي ىدان ايدام ع ممر 1 رباذاناكم السلاو ةالصلا «يلعهنأ ( ىو رو) ذاقتالا ف اذكر ثدملاو
 دجاي ءادنلا عسر رب رام خلاق كل لوةنام عمت ىن خ-تيثافءادنا!تعمءاذا لفون زم ةقر و هللا ةفايراهقاطنا
 نم غرف ىح نيملاعل ابرهتدسجلاأ أرق !لاقرمثهللالو راد هج نآدهش اوهنلاالا هلا الثادهش أ للة لاق كلل لاف

 ىلاعت هللا ىذرليبرسنب ورعنعماانساب ىاعثلا(ىورو) ةرسسءىنأن ءىدحاولاهرك ذاذك ةحافلا
 ةحدخلارسأ مالسااوةالصلاهيلعهنل'لوسرناكلذونيااعلابرهتدجلان آرقلا نملزنملوأ لاق هنأ هنع

 نةقروىلابهذم ًارقاءادنلاتعمس نولح اذا ىنن لاق ااذامو تلاقفئت ىطلاخ نوك نأت شح لامك

 لق ةفمالسلاه اعلي رمسءاناف 4تئاوءادنلا لان اذا لفوف نب ةقروهلل ةف ةعقاولا كل: نع هلأسو لفون

 ىل عت هللا ىضر ىلع ن ءهدانساب ىجاع* 'لا(ىورو) ةروساارخ ىلا نيماعلا ب رهنيدجا مم >نرلا نجلا هللامعسب
 لداعزب اريسفتىناذك ءالعلارثك ًاهيلعو ىلعثلا لاق مش ءرعلا تح زنكن مةكعتازن باتكسا اةحافلاق هناهنع

 ناكل ةساي تل نيح نرسل تاه ءىلاعت هللا ىذرقرب ره ىنأ ن عىارمطلاو ةببش ىلأ نب ا(جرخأ و

 نيح ةكعتل ااه ليقوتني دملابةصوةكعةسهنيت تاز :اهنا(ىورو) روثنملاردلاىفاذك ةند هدم, تازنأو
 ىواضيبلايفاذك هلقلاتلو-نيحةنددملا فودالصلا تضرف

 م (ةحتافلااءامسأن اب ىفةدراؤلا ةعصعلا ثيداحالا ل دف) « ٠

 يلزمني جرخأ بيك ضاعت ىحسملا فرش ىل حةلادءاجمالا ةرثكن اوانو»ا 'نونالثىهو

 ىهو باّمكلاة حتا وهون ءارغلا ما ىهلاق هناا وه« بلعهنلا ىلسهدقنال اوسرنعىلاعت هنلاىذر ةربره

 ةرؤسلوأأأ الل ةوةالصل افونارقلا ىفو مياعتلا فو اصلا ىفاهب تفي هنأل كاذب ترم وىاشملاعمبسلا
 لك ةحتاةدجملا نال يقو لقنىلا جات هنالاقو ى» .رملاهاكح طوحما حوالا ف تاتكةروسلو اهمال مةوتازن |

 مالدحسحا
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 ةروسلا ع.دجال طفد_+لاوهباتكلكهبههنفاىذاانابهدر و ىم ءهرملاهاكح باكل ك ةحتافا الل قو مالك
 توكذ ةنأ ارقلا ةحافاوثام«أ ن مك و ردق هناللاةباتكلاسا-النآر ةلاباتكسلاردارملا نأ ارهاظلان اب و

 دصاقملا باو اة حتافا الل قو ىسرملاهملار اثأ5 (نآرقلاةحافاهناث )ادحاونآرقلاوباتكلابدارملا
 حف اطاز نك حانتفما ممالا هي ٍباتكلارارس أنار باولأ حامفن | تالىل.: .دو ىةعلا ف نانملا ب اود ًاواثدلا ف

 00 ودا ماشقل !لافقأاهم عفن مناعمف درع نمتالثام» )الهالت .ارقلا عج ف شكت اهثالع اب باطلا

 هنعيىلاعتهليا ىذرةربر» ىلأ نع ىئطقرادلا رح“ (تارعلا ًالهعب اروباتكتلا مأاهثلان) تاي" الا اراوف اها

 مفاتخاوفاثملا عمبسلاو باتكللا مأونآو ةلامأاهنا مه>رلا نجنرلا هللا مس او رفافهد_لا "ارفاذ اعوفرم

 مزحو» راج ةديبعوأهلاق ة ةروسلا لمقةالصل لاىفاهتءارقب وفحاصمللافابتباتكم أدب امنا ةفشاذب ثيم

 كاذناب (بيجأو)باتك- -ا!مأالراكسلا ةعافاهتبعست بساني كلذناب لكشتساو « هدد ىراذلادب
 ىأ هضمأ ا الا هااعبئاهاودامرخانواهمدقت 21كلذ. تدعم ىدر واملا(لاق) داولا ديم مالا نأىلارظنلاب

 اه نا الا ىكس و مىذماسال 2 ١ واهل س جلا عابت اواهمدقتل ماب را ةءارللاق اذهلو هّممدقت

 ضارغأ عسيج ىلا ئاوطن النار ةاالصأ ىهو هلدأئذلا مأليةو ىرقلارئاس ىلع اهمدقَتى رّدلا مآ ةكاو

 روساالذذ ًاامالثال ذل ث مس( ليقو لاهل :اضف ضعي مو رقت نأ يسلك مكاو مدللانمهيفامودآرقلا

 ماهلا ناعالالهأ عزفمن الل يقو هلكت ارقلاةمرك اهتمرحنال( لمةو) موه اما ا موةلاسدئرل لاقناك

 عف رو وعددتقالب وط

 ندر
 ىداولا نطد نمةدقعلا

 س خاهد:ءفقيالو

 ىحىداولانطمتسو

 0 ا اروةغم

 تارجلادنع وعديو

 ومأ.ش تقودالو اهلك

 ىك“ ميذ اذاو صم

 ىعهل+رعذو وربكو
1 0 

 صرعئىا هح>افص

 ف لوقو ع 0 م ع 0 م ارللل اق

 كلذ قط رادلا ير "تاب »20111110 اوورك دلت دلل ىف ك] ذاتي وست

 فرحأ ةعمس خ نمتلدا مالى ةودعد <. ةوبدأ هنآ لك فبادآمب-اهفت المل ق دو هنعىاعتهلن اىذر ىلءنع

 | ىش ىيسامفا ئش : ثلان الد دام فعضأ اذهوىسرملالاةءافلاو ءاظلاو نيشلاو ىازلا اوءادلتاو مجلاوءاشنا

 تاووسلا رسطفىذال

 ايواتنح مهاربأ لم< و ىلاعتهّللا ىلعءانثل !نماهفأسا ءانثلا نماقّمْشم نوكد نأ ل متصف ىن كلام أوو« هنمدةفئشالهبةدجو
 ناني بكرشملا نمارأ || ةعكر لكف ىةتاهالل ةةينثتلا نمتوككت ألمح وةمالا هذولاها ديس اىلاعنهّنلانالاينثلا نم توكد ثأ
 ىامدتو سنو الص ةعكر لك ىفىنثت باتكل اتق ىناثملامبسلا لاق هنعمل عتهّلا ىضر ر عنعر رحنباهرخأامهي وةبو

 نيملاعلابرهلل قو ًارةاهاكا مال لءةوء١اعدو ءانث نيم -3ىلعاهمال ل مةو نبت سعتازنا الل +قوكب ءرخ أر رس تابعا

 كلدبو4ك_برشال يي وح د4! ىفاكولعن نعرابحخالاب هللا هماعىثثأ 1 1 اهمددعلا

 نيلبملا مان وتر هيلعلاةبتكلارثا رتاسنم# ةذثةسما ملالىز زاثملاعسبسللداعنب اريسغت ىفلاقو «ناقتالا ىفاذككلذريغ ليو 2

 هللامسساي كلو كنم مهلا ةروسلاهذهلثمتآرقلافالور ون زلافالوليحتالا فالوةا روتلا فلز أامدديب ىسغن ىذلاو مالسلاو ةالصلا
 أرت نغ تار هلا نم عسب #سب مث ارق ل دع 4 . !لكتايآ ا عسب-اهخالل قو ميظعلا نآرغلاو ىاثملا عمت ناو

 ا ارك ةعمسسناربتل اباوأ و مس ا هأي نالبقو نرقلا لأ ارق نم باوت ىلا هلل! ءاطع أ ةحئافلا

 5 اي كاوا
 هلا ىلصلاقو سم قى

 ىبوقةمطاغل لسو هيلع ىلا تنك داب ايلسو هيل هللا لس لاقمالسلا !هيلع لا ريجن أ ىو رام<.ل عىل ادلاوةعبسلاب راوبالا هنع
 اهبدهشاف كتمصذ؟ىلا || نيعجأ مهد ول موج ناولاةىلا عت هللا ناللاق ىلا ريجايللاةتنمأ ةحئافل اتازئاسإف كتم ىلع ب باذعلا
 لوأ دنع كلرفغب هناف مه باولأ نمباب ىلعامَدط هن !لكتراصاه أرق 5 نذ ع اهناب آو موسقمءزح مهنءباب لكل باول" "ةعبساها

 تنذلكاومدنمةرطق نمد ارقلا لامع ةيفاوا مئالمسالا اذ بهباهمج## ةنيمع نب تامغس ناك (ة .ذاولااهعباسإنيملا الع ملةمأر مذ '
 السن اىلوةو هدام || ةعكرلكفاهفصن ئرقول نارقل نمةر وسل كتاف فيصنتلا لبةئالامنالىباعثلا لاقو فاشكل ىفالاق ىناعملا
 تارملاقزملا لك_سنو هللام نيد تعج مال ى» ءراالاقوةروسلا هذهىفزت اح ريغ م.صختلا اذهواهفالخ زال ىرج ا1قفىئاثاافمنااو

 نء نار ن عىل دل( حج رخأ) ضاصمالاوت اف“ الاعسم .نعاهأرق نم ةدقا زا (ةيفاولا ايبا دءعءللامو
 هللالو-سرا, تلق

 5 دمع امهمو رقدال ىس مركسلاةل اوباتكلا اف اسو هيلعدنبا ىلصهننا لوسر لاق لاق هنعىلاعن هللا ذر نيصح



 كن لهالوكلاذ_ه

 نياسمال لبلاقةصاخ ٠
 تناك ناقسمهماع
 هللا ل ةما مئاهمقيلف ةندب

 ربك أ هل ربك ًاهللاربكأ

 مسب) : متلو مهلا

 تتناكتاود رجخمل هللا

 ةيصصالاك لءفةقيقع 0

 ىلع ىعسي و سم وم

 ىلع ىعساك ةقيقعلا
 ةقيقعللامس ةيصخالا
 اذاو صوم نالف
 «رحاول ربك ث يبل |لدخد
 د هانا اوز ىفو د ح

 اهلك هيحاو قوعديو
 لبةىف عكر رخاذاف
 سس م نيتعكرتببلا
 ىلص ىلا ل دو
 6 و هلع هليا

 ةءاسأو وهاءعكلا
 ىَخ |: ليط نب ”نامثعو

 ايلاف رثبلالب و
 تلاسفابف ثكم و ه.لع

 اذام جرح نيس الالب
 هلبا ىلس هلال وسر 58

 لعحلاّهذ مس 2 هاع

 نب دوو هراس نعادوع
 ةدعأ «ةالثو هذيك نع

 دثمون ثيبا اناكوءءارو

 لس مةدعأ ةنس ىلع

 هللا ىلسلحدامل و مخ

 ص تدبل البو ه.اع

 بابلا فاجاف الالب
 هتيم كاةكاسرلاو
 اذاىتح ىطذ ةد_عأ
 نيّشناوطسالا نيد ناك
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 ا ىلعنب نسا ضرمامهن يلعن درس اب عنب انع(ىورو)نجو سن 0 ااا

 : لاعتقال نم ل او انوع تر لج لك ب نمر ايل ام لدتا الا
 أ متممست ىف ىورو فاشل اهلاقتا ارقلا ما ىمدقتامل (زاكل هجن وز لاجنلا ءاشدر لورا نع يهني

 بانك ةاف ىلا هللا الا هنأ ل .و هيلعهلل ا ىلص ىلا نعهنءىلاعت هللا ىذ هر سن آنءثددحلا ىف كلذ

 ىأش رعلا تدتزنكن مباتكسا اةحتافتازن « :عىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأنء ىلءلوةلو ىثرعز ونكن م 0
 ءايحالا و ماكحالا اراسوءازدلاو طارصلا اوداعااولاءفالاوءامع»الاون تافصلاة ف ةرععطملاف ,راعملازا ارمسأ نم

 ىقكت ١ ااه هرم و ) بانةكسل اةححتافري ريس د نمأ ريعإ نيعمست رد ةواتنش وأ «:ءىلاعت هللا ىذ ر ىلعلاق

 لاف هني” ىلاعت هللا ىذر تماصا|نب ةدابعنعع_برلا نبدومتىو رواجتع ىكالاهريغواهريغنع ةالصلاف

 (ساسالا اهرمثع ىداح) ا.معاضوع هريغ سراواهريقنمضوعنا ارقلامأ السوي .لع هللا ىلص هللال ورلاق

 سانا كب افلام ورم حلتاعج .و نم ىبعشل ا ىلا ىف نب اىكتشا لمقو هيذةر وسلؤأو تارقلا لص منال

 نآرقلا ساسأو سا سأءوث لكل لوقن امنع ىلا عئدطلا ىذر سايعنم اتعم»دقو ناك لاةعافىهوتارقلا

 ىلاعث هلل نذاب شت ةحافلابك ءاعتيكةشاو تلقت اذاو م>رلا نجترلا هلل امس ةحئافلاساسأوةةتاغلا
 .ذهو ةالثما اىهنامالادعب :تادايعلا ' فرش أ نال بق وو ساسالاكى هف نارقلانمةر وسل او أاهالليق و

 ل( روثااةروساه :ع فان ) لداعنب !ىفاذك اهمالا مت الةالصلاو ناعالا فه:.هديالاملكىلء نإ ةْسمَو رولا

 لد ربجانأ تلأس نا ا نءرلسو هيلعمتلا لص ىنلاتلأس ءنعىلاعت هللا ىىضز سن أن ءىور
 ملول :وفحملا والا نءوهول فارسا نعل يثاكيمو ليئاكيمتاأس لب ريجلاةباتكسلاة كاف .رعىنتلاسكل
 منع تلعفر تيك الجوز ءهللالاقف مالسلاو ةالصلاهيلعدمتر ون ءزج د نم ينقلالملا باحاق

 لعجوىلاعتهنلاءامشا امري وةباتكلا نعتز ركف عطاسروف عي رختبتكاط (نيملاعلا برهقدجلا) بتك لاف
 ةكئافلاةروسباوث :اويتكم تأىلاعت هلا صاقهفصن نم ةكئالا !قلحنو هفصن نمةنملا قافننيفدنرونلاكلذهللا

 (مي>رلا نجح رلا)بتكينأ ملال ص مثباقلا صوان اهئرانقل ةذجلادعوو مالسلاو ةالصلا هيلعدمت ةمأن م

 مون كلام) بتكي نأ لقلاهنلاسمأ موه رلارعرونل كلذ نمهننا قاف: شرعل تحت نمرون جرب تك الف
 ىلع بصر هديعلر فغن هتلادارأ اذ'لدعل ارحيرونلا كلذ نمهنلا قاخو شرعلا تحت نءرونحي رخام 3

 1 تت نمرون جرف هلا بتكف (نيعتسن كاباودبعأ كلايا) بتكي نأمل اهنبارمأ ملدعلار 2 مءامدر ا ار

 قدك ةور مالا اوةالصا!«لعد# ةمالةعاطالاةمفونر ول اكلذههصن نيغسصن ىلاعت هتاف سرعلا

 (مقتسملاط رمل ادعو ب كلن مقل هللا رمأ ع لسو هيلعهتا صدمت نينا مدآتدان مالا عسا عنو 2
 1: هسا ممول هدابعلة ب اره ىنعبىدهر والا كلذ نم ىلا عننا لع سرعل اثحت نمرون رفنمةلاب 2

 نمرون حرف ملقلا بتكذ ( مهلعت م ءنأ يذلا طارص) بتكبنأ را هللارمأ ممالسل اوةالصااهملء دمت ةمال

 مقل هترارعأ تةمايقلا متى ىتمالالحودابعلا يزرةكربب رونلا اذهلاقنروالاكلذهللاعجوشرعلات مت || .

 لعشلا ارودرونلا كلذ نمر دناف شرعلا تحت نمرون جر فن بتكسف ( نيل ضل الو مهماعبوضغملاريغ) بتكنأ

 | نال (دجلاةروس اهرشعتلا#) 0 ا ءاوهلا

 0 ارث نو رلاو ١ 000 (ركشلاةروساعرش يدع ار 2 طفلاه وأ

0# 

 ىدرس ابءنبا(نعو بز و عدا ١ لاقا مهما 5 ابعنما(ن - 0 ل هتدجلاتةاذاز _- هيلع _ٍ
 «ياعىنلا(ن 3 رون اردلاىفاذكى دم دين وكلا عتدَتلا لاقهتدجلا دبعلالاقاذا ركع “ل ةماوصتدجلا

 هلردقالامهّتيطعأ ىدرعىلا او رظن ىلاعتهللا لوقت هللد + ١لوة فد .ءىلع هلا منأ اذالاقمالبلاو ةالصلا
 هللا ىلص ىلا نغهن“ هللاىطرر اج نعى جلا وك احلا (ىورو) ىروبا :.لاريس ::ىفاذكهلةعق الام ىناطعاف



 ناوامماوث هلاعت هللاددحة سن اًئلااهلاةنافاه رك شىدأ 0 وير مارس

 ئنلانعهنعدللا ىضراىرعسث الا ىسو لأن عفا سنلاو ىلءوبأ ىو رورئاغصلا ىأهرنذ هافهتنانلاهلات 5

 حجرخفف اورآو ىناقسو ىنعشأو ىنمعطأ ىذلاهلادجلالاقف ىو رفبرمثو عنب شف لك نم لسو هيلعهنلاىلص 2

 اذا سو هيلع هللا ىلصهننالوسرناكاذإو هملعب: ذالهنوك ىف همأ ةذالوث عدو" هلاك ىأ هم هندلو مويك هيولذ نم أ

 هللاوذرىك ردها معس ىلأ نع هريغ وذج ًاهاور نيملمانلءح وأي اهس .وانمعط ىذا هل دا لا «مانعط ع نم غرف ١

 قيدعت عملاعتهللام اغئاب ثيدحتلا هيد .ركشو ماوءللوهذ ئاسنالا ناسا تالثد لا ناسا ءانلعلا(لاقو) هنع

 0 ىيلاعت هللا عانطصا فد اطلتاقلا ارك ذو»و ص او خلل وهف ىاحورلانا-!وركشلاءادابت اعلا

 ىلاعت !قركشدصقن رشلا# رح و هوتوفراعلام هوصاو4لا ص >خالوهف ىنابرلا تاس اولاعذالا< كزنو

 نألق' ا ىت_سمحلاا*ا جمالا حرش ىفىنغل اءانبك قاذكف شكلا بنار ةوفراعمافئاطل هك اردادعب
 لو مالسلاو ةالص ل!« ماعلاقأك الو ةذنجلا ىلا دي ىءارضا اوءارسلا ف صالثالاو قدصلاب ىلاعت هللادم<

 سابعئا نعربب> نب درع ةاورءار خلاوءارسل'ىفىلاعت هللانودمح نيذأاهمايقلا مول هنا ىلا دب نم 0

 دج -اهر وح (اهرمشعسداسو) ىلوالا دجلاةروس (اهرشع سماخو) عيباصملا ناسف اذك م معهن ىضر

 عاحوالا ضءد ىلعو غب دا ىلءةرو سا اهذهما و ريال يع نال كلا هرعت عماجوز كوكل

 ررحنإاو هجامنباوقاسنلاو ىذمرتلاودوادوبأو إو ىراخلاودجأو دس .ءونأحرخأ ا ضاالاو
 نيثالث نر هت ستارت لابتمتا توعد نا ا كاخلاو

 برقعلا نم قرد أ س3 لهاول .ةفانوتافمهدبس غدلفاولافان وغض نأ مهانلأسف برعلا نم موقنامازنفابكار
 / اظظتارم عدس هلدجلااهما ءنأ ارةغلاقةاشنإ 2الثكيطعنانا اول !ولاقأ.- .ثانوطعت ىت> لعفأالن كلوانأ أمعن تلقف

 انآ تلعامأ لاقف4ثاذانر 5 لامست [ىتحانف ةكسفا .خمان سفن أف ضرءمغلاانضإف

 | أن عومبلاو رو ءذمزب دي .هدعب رخال 06 افشلا ةرو -اهرششعنءانو) مهسىل ور ضاواهوم ال

 : ىلخت 0 ًاو)مسلان رمءافش باكل !ةحالاةلسو لعمتلا ىلص هللالوسر نأ | :عدلل اىذروىردخل ادعس

 نكللادب,عنعقوبلا(ىورو)ت ولا ماسلاو ماسل ل 'ئم :لكن مءاغباتكلا ةدقاذ «نءهتلاىضرراجن ع . ١

 ىمحاعملاولهجلاءادنم ىوانمالاقءاد لكن معاه _ثياتكسا اةحتافمالسلا اوةالصلا هيلعلاقال_-ريع

 اهرشع عسانو) همالكى نهتنا«:.قبىوةوبرحو ركفت وردنا كا ذكاماوةنطامااوةرهاظلا ضارمالاو

 ةدما ارامخالافكلذدزودقاهنيسى ةيفاعلا لعتو ءال الاو ماسالا ربت باتكلاهعافنال(ةيفاش'ةروس

 (ةالعلاةروسنورشعلاو)ءافثنيعم ةحتافلاةرو-فنامالسل وةالصلا هءاعوقك ةحرصلاراث“"الاو
 لاقدر وسلا ىأىدبعنيب و ىنببةالصل اتو-فثر دحلاضب ًاةالصلا انام« أن« نال .ةواملءةالصلافةوتل
 ملسمو ىراذلاه-رخأ اذهروكذملاْ .دحلاو فزالمساب ىثلاةيع-تباب نمو وفاهمزاولنماهئال ىسرملا

 هنعهللا ىضر رب رهىنأن عىراينال نباو ريو ني او هجام ناو ٌئاسنل او ىذمرثلاودوادوتأوأ ط وم اف كلامو
 لاق مانريغجا جا ارد ىهجب ادنى مهاد ىهف ثار ةلامايأر قب ؛ مةالص ىلصن رملاقإ سو ءيلعهنلا لص يتلا نع

 تعب# ىو ل_سفن ىف ىءرافاباهمأر 0 'لاقف_عارذ ذرمغن مامالاءار وثوك أانايأ ىلا ةريرهاب "ايتلةفىوارلا

 ىديءلاهغصنو ىلاوغصنف نيفصت ىديعنيبو ى ةالصلاتعسق ىلا عت هللالاقلوةيرلسو هيل هللا ىل ههللالو سر

 ىلاعتهلل'لوّةمف (نيلاعلاب رهتلدللا) دبعلالوقياؤرتا مو هياعهللا لصهنلالو هر لاق لآ ام ىدمعلو
 لوةد (نيدلا موي كالام) دبع' !لوقب ىدبعىلع ىثث :أىلاءتهللالوةب ( ملا ندحرلا )دع !لوةيىدبع دج 0 ١

 ىدبعنيب و ىني هب. الاذهرلاعتهللالوةن . (نيعتست كاياودبعت كايا) ديعلالوقبىدبع ىندت ىلعتدتلا |
 9 اضأ ١ يي 1 طارم مل 0 الو ةبلاسامع ديالو

 لٌوسلاةروس(تورمشعلا ثااثلاو) ميةةسلأ طارمهأ اندها ةاوةقامجاعهلا شال ىلا 2

 ليم

 ةيمكسا ابا تاملت نيتللا
 دارا هللادمد سلح

 مهرفغتساو هلأسو 5 ع

 لبةةساامّ أ اذا ىتماق

 لج وه.لعودخل وههدو

 فرص !مهرفغ<#ءاو

 تاكرأ نم نكرلك ىلا

 هزيم ساف ةيعكلاا

 لءاعتلاو ريبكتلاب
 لع ءانح َ از ميبستل ١ و

 رافغتسالا 3 ةلسملاو هليا

 ني ىلدفح رخ م

 2 رعكلل ار

 18 اذاورس قرنا
 لمعت هاك مضر ءأم

 مارك دلوةيعكلا

 انالخ سفانءاو هليا

 25 0 : اذاناهنم ماضتيلو ا

 3 1ناهتلاد_:مداف

 نيقفاسنا ا نيدواننيبام

 المصر ءامو س قى

 هللا لافش هب ثنسما

 اذمعّدسم هَ 0 نا و

 هتيرمشناو هللا كذاعأ
 هنا عطقيل

 ىذر سابع نباناكو
 أو ِن رشاذاامهنعهللا

 ىل'م هللا لاقمْزهْز

 اقزروا ءئانالع كالأسأ

 ءاد 1 ةلكنم ءافش 0



 ميمو كل رابملا نب هللا دبع
 م هيرش هم« قمساو
 مهللا لاق ةلبلا ليقتسا
 انثدحلاوملا أن بانا

 ردكم دج نع

 هللالوسرنأ رياح نع

 لاقرلسو هيلعمتلا ىلص
 انأاهوهل برشا ا مز ءزءام
 مو شادعل هي رشأ اذا

 تآق برش مث ةءاسقلا

 ىوارلاو مدن ساذه

 ديوس لرابملا نيا نع
 هل ىورةقثددعس نبا

 نءاو هرمتك ىف ملم

 هلىورةعت ىلاوم ا ىلأ

 هف هذ ىف ىراذلا

 . تاوهللدجاو ثردحلا
 قلوأ ةارْغارف سناك

 تن مهللا صم ٌودعلا

 نييربسوى دبع
 لواحأ كنو لوسحا
 لداقأك ب ولوصأ صم

 صم بح س ند

 كيبولتافأكبب روع
 :وةالولوحالو لواصأ

 تنأموللا س كنالا

 ىرصانتنأو ىدفع

 اذاو وع لئاقأكبو
 ٌودعلا ءاَقل اودارآ
 تلامىت> مامالارظتنا

 لاقذ ماق 5 سمول ١

 اونتتال سانلا اياب
 هللا اواسو ّودعلا ءاّدل
 مهوتيَقلاذاوَةيفاعلا

 نا اوأءاواو ريسصاف

1 
 : 0 بيبي ري ب بيبي ببيتك

 اهيفددابع م ءىلاعت هللا نالى سما لاَ هلم ا مياعت (نو رسشعلااو عب ارلا ) ىزارلا نيدلارقن مامالا ءرك ذكلذاو

 هلة سمو ةءارقتتارقلا مألاةلوعكم نعد.بعون رخو ءاعدلاب مث صالختالاب مءانلاب ا دبف لاوسل باد
 ركذام ىلعبرلا هب خذ اهسف هير ىحاني ىلصملانالةاجانملاةروس(تورشعلاو سماخلا) روثنااردلا فاذكءاعدو
 كاياو دمعت كاباعدَمَت ةناعتسالا نماهفاملضد وفتلاةروس (نو رشعلاو سالسلاو) ةمامتلا ثيدحىف

 لوز فركذيسي ةكماواخد نية عبسلا لفاوقلا:أفاكما منال: فاكملا ةروس ( تو رشعلاو عباسلاو) زيعتسأ
 روسلضفأ (نو رشعل او نماثلا )كافل لئاضف ىف ميظعلا نآرةلاو ىناثملا نماعبس كاني 1دقلو ىلاعت هوت
 هيلعهللا ىلهنثالوسرلاةلاقهنعهللا ىذر سن أثر دح نمك ااو ناسعالا بعش ف قهمبلا ير ا نآرقلا
 دجاج رخال نارقلارو-نءةروسريخأ (نورشعلاو عساتلا) نيملاعلاب رهتدجلانآرةلارو -ىلنذأ لو

 الآ /لاقلسو هماعدتلا ىلصهننالو رت هنعهنلا ىذر رباب هللا دبع نعد. ح دنس ناعالا بعش ىف قبلاو
 ءاد لكنمءافشا مف نافلاق همس او باتكل اةءافلاقهتنال لوس ران ىلب 24 نارقل !ىتازن هر وس .ريجخأت كأ| ارمخأ

 نايفسنب نس اوىاسلاودوادونأوىرادلا وىراخلاودجأ ح رخام نآرقلاف:روسمظعأ (نو الثلا)

 تنكلاةهنعهللاىضر ىلعملا نب دمع_سىبأن عقهمبلاو معنولأو هب ودص نب اوك اخاو نابحنب اورب حنباو

 ىلصأ تنك تلقف ىنيتأ:نأ كلعنمام لاقذ تين أ ٌمتءلص ىت هبجأ لف لسو هيلعهتلا ىلص ىنلا ىناعدذ ىلصأ
 نمير نأ ل بةنآرقلافةروسماظءأك ذل عأالالاة مك اعداذالوسرالوهتلاوم.دقساهننال#ةد ملأ ل ةف
 دا لاةنارقلاف:ر وس ماع كناعأالأت ان كناهتلالوسرا,تاةريرخ نااندرأ الف ىديب أن دحسملا
 هيلع هللا ىلص ىنطصملامسق حتت ةداور(ىفو) هتبتوأ ىذلا مظعلا نآرقلاو ىناثملا عسسل !ىهنيملاعلا بر هلل

 ىناثملاعبسالا اواهلثمنآرقل ا ىئالوروبزلا ىفالو ليكالا ىفالوةاروتلا ىفلزت اممم ىىسفن ىذلاو لاق ولو
 ةثملاةر وا ئام#آىف:دارزةحتافلاربسفت فتدجوو هم.طعأ ىذلا مظعا!تارقلاو ىفاثملا ع-.ساللاقوأ
 اذهلبقباك ىف مه لوا ءاصمأ ن ءهيلءتفقواماذهف ءام»الا عج ةروسونيلقثلاةروسوةمدملاوةبزللاو
 1منالاق نم مم وإ سلا ىنءالعلا فلتحا ( ةتافلاري هت ىةمتالا لاوق ا وةدراولا ةكتل ا ثدداحالا لدق )

 هجر ةفينحولأ هبلعوا مءادتبالاب كريت ااوروسا انيب لدغ تنتك امن اواهريغنءالوةهتافلا نمةنك ابتدا
 ةروس لكن موةحئاغل انما اهنالاقنم مهنمو مهدنع هب رهجلا ةالصل افاهم ره لاذ |وهعدأت نم .وىلاعث هليا

 قاعتمءابلاو نويعلاىفاذك ةب رهجلاةال_ضلا ىفا منو ره<اذإو مهتعهللاىذرهبادصأو ىفاشلا«تلعو

 ىلعادر و ىلاعتهتلارك ذياماةهاانههلومعملاعدقتو ىواضيبل اهرك ذاذك ً؟رقاهتنا مايو ,ربدَمَت فوذعع

 لاق (هللا) هلوة«نويعلا ىفاذكىزعلامسابت اللا مساب نولو ةباولاك ثيح مهءانصأ ءاسسأرك ذب رافكلا
 ةهالاهل[ن مليقف هقاةتش'ىفاوفلتخا مث قتشموهةعاجلاةو هل قاةتشاالىل اعتهنل صاخ لعو مساو هللا
 || ىزرلالاصناب قاذاةفاكم-رب ىذلا (نجرلا) ملاعملا ىف اذكهريغنودةدابعلل ق تملا هنأءانعمةدابعدم ءىأ

 0 او زل يوقع ارتب ةمابقلا موية ضان يتمم مخرب ىذلا (ميسرلا )امندلا ق مهلا اعفنلاو
 صاخمي-رلاو ىلاعت هنلاربغ ىلع قاطدالاظغل صاخو ىنعم ماعنجرلا تام هندي ىرغلاو ةسنجلا ىف مهل باوثلاو
 ماللاف قلاب قال اد «وبعل ىأ (هلل) ةينث الاودمالا عميجى أ (دجلا) هب ى عشت و هريغ ىلع قاطداظغا ماعى«م

 ماعلا ىفاذك ىلاغت هنناؤهدمعلل ىدكسملا نر يخ هناحس هناكرب هظفل ةعاسجلاو ةنسلا لهأ دنع قارغتسا ال هبف

 موهتلدجلا اولوقهردقت هنودم<ف.كءدابعما<:للوقلا نمردقم مل وعغمبصن اهلحرمخ وأ ددبم ةلاو
 ركشااواهريغوةمعنلا هل اقمىلاقيدجلا نالركسشلا نم معأدجلانكل حدملاوركشلا ىتعمهبفوىلد+لاىلةد

 همال(هتلدجلا) نورعل|قفاذكءدحو ناسللابدجلاو راو اوناسالاوباقلاب وهو ةمعنلا هل اةمىفالا لاقنإال
 ىءاا مديجى أن ارغتسسالاوم هوم.علا واءال ولالهأ لكو الس هرلادج -و اهلل هلي دج وهو لاكن ادإاىآ دهعأل

 || ريشدلا نموأ كلملا نم ةيضرعو ا دماحم اكلت تناك ةمن.ءاقحدوعملاوالدعس ودمملاو الصأدومعحأل ةينثالاو
 7 1 هتاغصب ىلاع'هلكودومحلالكراهظ اة يفودا ادنعدجلاو دمع مسالا ئمنمنا اوىلاع:لاقأك امدريغنموأ

 وا
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 هماعءؤانثو ناسالا دم ىلوةلاامأ) ىلأ-و ىلعفو لوةدجلاىرص قلادوادؤجسأ !(لاقإ) هران و هلاعف وأ
 لاسمالا, نامت الاوهذ ىلءغلاامأو مالسلاو ةالصل ا مهماعهئايسن أ ناسل ىلع هسفن ىلعقملا هىئئثأاع

 ناسنالا لعب جدجلا نال ركلا هباذ>ىلااه- وتو ىلاعت هللا هج ولءاغتبا تاريخا تادايعلا نمةيندماا

 ىلس الا لاقكلاوحالا ن ملاح لكد: ءركااكو ع لكىلع لب وضءلكب سعب هبلع ب < كالذك ناسالاب
 ةدايعع ورسئملاهج ولا ىلع هلجالقادناسمةوضع لكل امعت_ابالا نكعال كلذو لاح لكى ءهنل دا لسو هياعهلا
 حو رل بس<نوكىذااوهف ( ىلاحلاامأو )) اهتاضرمو سفنلا طوطاباطالءرمالادامقناو ىلاعتق لأ
 قالا قاذقلابنو رومام سانل نال ةمهلالا الح الاب امل اوةيلمعلاوةماعلات الكلاب ناصتالكت اقااو

 دجاذهة قيقحلا ىف و مماوذ و مس وفن ةكدلمتالاكسا ١ اريدتل مال_سلاوةالصأ !مهماعءايدنالا ناسلب ىلاعتدللا

 ىجلاهماقمىفهناذهدجامأو هلا ترباغممدعشسج نمرهاظلاب ىمسملا ىلمصغتلاهماقم ىفهسغناذد قمع
 ةيلاجلاهنالكراهط اوهفالعفوةما كسلا تاغصلاب «سفنهئاغب رعد نم هفد و هبت هيقطناموهفالوةىسهلالا

 هتاسمم ا ةيالو لات هنا ص لانى هئمعىلا هل عن موهرهاظ ىلا هذط اي نمو هنداه ىلا هبدغ نمو ةيلالخاو 1

 ظ

 نيرشعو «بجوةئامسثالالعج مم سنالادحاوو نيا مهنمةعست ءازجأ رشا ولعج مسنالاو نك ادحاو

 ليقك اليدغتواعجدومحلاو دما اوهفىلزالاروناار وهطوىلوالا سدتالا ض .فلايهناذىفدتاما و هفالاغو

 رك اشكل رك اذىف اكلاخا * اطغااف شك نأ لبتارهدتنكدقل
 :١ ركاذو رد ذور وك دمنا د ادهاش تعص أ ىل.ءللا ءاضأ الف

 (دجلاوإ) همالكىسهتنافي رعتلا مزاد س وهف هما لكل اتافصهدانساب هدو فرعن ىلو قلاده اي دماح ل كو
 نجرلافحدملاو نيملاعلاب رفركشل اوهللا فءانالابهسفن دجن ار هباكردصكلذاو حدملاور كس ثلاوءانثا] لماش

 نالفلوالاامأ « ازاجتوا ديت لبةقيقةثالثل اهو ولاهذ بهدم نأدبعال سبا منيدلا مول كلام محرلا
 هللا او ردقاموال-هينواطبحالوىلاعتلاقدةواههنك ةفرعم ع رفهناغصب و هتاذب قلي هج ون حدملاو ءاثلا

 ىدحأال) لاقىلءنث أن اب جارعملا هل بطوخاسا مال لاو ةالصل اهياءىنا !نأ كف ىناثلامآو «هردق قح
 دياَعتلاب انثوهف(كسفن ىلعتينث,5تنأ )لاف ةبدو ,علاراهطاو مالا لاثتما نمدبال نأ ملعو(كيلعمانت
 لاقةيمهتلاتالب وأتل!ىفاذك متعطتساامهنلا اوةتافلات5هتند+لا لقهلوةب دملقتلا, هدم نآاض:أ انما دتو

 هقاقحسا ىلعهينامل (نيملاعلاب ر) هتلاركسشد ىلاعت هللادم < ل نفر كلا سار دجلا مالسلاوةالدلا هلع
 نيملاعلاب رىأوهو نيقاقحالا نيراعجن افصل اءاسعماي هف در تاذلا مءءايدجلا هل اع دماحلا عسل ىناذإا
 ىامأ حالصالاو ةيبرتلا ىنععبرلاو ىورخالاو ىو .ندلاو كافصن اوى اذلادماحملا عسج هقاقدتس | ىلعناهرمااك
 ىهوةمعتااب رهاواغلا يريفناسأالا قوم هدو وءاقب ب ايس رئاسو مند سار مهم ريفيملاعلا قح

 نيقاتشملاٍب وة ىبريو ةعب رشثلا ماكحا, نيدياعلا سوفن ىبربو بومة لا ىهوةجرلاب نطاوبلا برب و سفنلا
 هئاضعأ ىف ءراونأ ىو ضرفو هراوطابة ران ناسنالا برب وقل اراوناب نيبحلارارسأ ربوة قب رطلا باد" اب

 تاناومإلا فوهرامثو هيوم تنل ىف هئاذغبدترثب ىرحأو مهل قامن أو مهشدرصب أو مظعب عم“ أن م ناتعسف
 نيكساو كنوكسب امزلا فوهراوفأو 4ك اوكب كالفالا وهران وهراكنث اب ىذارالا فو هموعثو هموحلا
 دمعه سبل هناكك مدرب اذهافراهملاب هل ذفءاغتبا نمكنمكتو كلا غذخو ىلا مالا ىفةيذؤملاتاكر لاو تارسلا
 هنابهو لاق لذا نم هادحاوالم_ه-ملاعل اوملاععج نيملاعااوهريغاب ركل ناك همدختو أ همدةتالتنأو كاوس

 ةئاملُث لاضضذلالاقو ءارهصىف طاطغسك الاب ارنا فنارمعلاام هواهنمملاءامن دلل لال ارسم «ةيناس# ىلاعت

 نينرقلاوذ مم صيا.شلانوئبابالاعءنوتسو ممهجوْس> مهو مهقلاخ نوفرعبال :ارعتافح مهتما ملاءنوتسو ||
 هللاىذر (ةرب رهىنأنعو) وهالاكب ردو:ج !ءداموىلاعت هلوقل ملاوعلا ىمحتالرابحالا بعك لاقو موملكو
 ةرشءالؤه ل عج ع .سنالاو ناو نيطايسشلاوة كالا ا فانصأ ةعب رأ قاما قاحىلاعت هنلانا هنعىلاعت
 ءزجو نيطايشلا مهنم ةعست ءازسأ ةرشعةثالثا اهذهلعج مث ةيقابلا ةثالثلا داو و كنالملا عهنم ةعسن ءازحأ

 لال_طنخت ةدجلا

 م-هالالاقمفويسلا
 نتكححلا لزنام

 مزاهوباصشلا ىرجتو
 مهمز ها نازحالا

 خ6 ياعابرصناو
 باَتكلا لزغم مهلا

 مزه باسحلا عد رس
 مهمزها مهللابازحالا

 اذاوم خ مهلزلزو
 هلباوهداب ىلع قرشأ
 ىعشسي ىأتب رخربك أ

 اذا انأاهدصتىل ادابل ١

 ءاسق موق ةحاسبا مازن

 0 رداع
 ثالثا ىف. "ساما ت
 امو فاحاذاو م تاره

 مهروكن ىف كل عمن مهلا
 مهر ورش نم كدذوعنو
 تافسم بح سد

 رتسا مال اودع مهريصح

 انتاعور نماوانتار وع
 ةحارح هتباصأ تاف ار

 اذاف س هللامسب لاق
 ىوسودعلامزسمنا

 اوف صشيملا مامالا

 مسهللالاق مه فلخ

 ا1!ضاقالءكدجلا كل
 امل طسارالو تطسب
 ن-ل ىداهالوث ضف

 نم ل_ذمالو تالضأ
 امللىطعمالو تنده

 ال عسنامال او تعنم

 الي رقمالو تنطعأ

 اناد_ءابمالو تدعاب
 مهلا ِت رق
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 1 قو هتع نانو مهو خرولامو ب رذلكلا سيؤرل مه ؤر سانأ» ا ا لءف رح كنا رات لع 1 ا

 || ىانلاودنوم- 0 السان مهو فولامو ةلرغلا اذ . اكممحاذ سان ًامدو حو امو مهر ودص كظزو تاهو ل
 ثالثلا نم لك ةءلمت ارسالا 9 .:كلم اود كك رايد مورلادالب ىفمهنمأزرشعىنث الخ زابلا ل موري سلو ءنلا كل أس ىنا هللا

 دحناناخو 'لرتوجوجامو جو ايقرسشا!فوهتمءازجأ ة تسل جوا عيجرانلا ىلا مهريصمو فَي ءاوطعس رأ ل ال ىذلا مهمل

 0 اسوربو خو ا مرارا ومر 006 لروح | 00
 ل ْ كال ا مهلاالوز

 اج ا رطلاعت قا ىع م مباس>و 0 تالا 3 اله مهورطحت طدل 0 1 3 1 5 5

 8 ثالث ىلع ىتمأ ىرتفتسو ف رذ نيعبسو نيم د | ىلع تقرذق ل ةارساىنبتا (ثيدحلافو) ءاشلا ع نءيذعو .دع |امرمس نمد اع ىل

 : انآ مىعب ىلاحصأو هيلعانأ !امىلع مهنم لاقهلل'لوسراب مه نءاولاةةدحاوةقر ةالارانلا رم واكةقرف نيعب سو

 سوط نشا وز وفلاو ةنجلاىلال هومقدرطو ق-ووفلوةلاو لعفلااوداقتعالا نمىياعصأو هيلع ْ هركواننواقف تك 37
 نم قيسام(اهدحأ) هوجو رارك لاى (مم>رلا نجس .رلا)الذالاودوأحن موف نيمحاب ااوناكت ارا اىلا قد رطو يو انبلا
 ولوةكتاغلا نم تسيل ةيمستلا نر لعبل ( ىناثلا او) نامل كتابت اه هةعافلا ىتجرو نا« 1 ”اذرإومسمل اىتجرنا ا نيا مت

 بح ةمالع نم تاقر 5ك ذلا ةرثك ىلا دابعلا بدن هنأ (ثلثلاو) ةدئافلان عةداعالاوالت. مهداعأااهنمتناك 3 0 نيس
7 + 
 نيملاعلاب رنا نيبفْئيملاعلابر رك ذهْنا (مسارلاو) هرك ذرثك أ[ .ثاسحأ نمث» ؛دطلافوهللار ؟ ذبح هللا نيخلاسلاءانقلاو 1

 تاىت_عب نيدأا مون كلا ممد_عب رك ذكلذإو ىفقعلا ىف مولرف اروح 'ىذلامم -ترلا امندلا ف موقر 71 روىذل' نجرلاوه أ

 دجلابودجلارك ذهنأ | (سباطاو) ىقعلاف: ةرفغملا ل زار ةيناجرلاءاد !ةمبوبرلا

 كوري لاعلل تيحأو هتيدجلا لاذ سطءنيح مالسلا هاء مدار رمل !نمىلاعت هللادج نه لك !تاوهج-رلا اخت

 1 بيتر نال ءاعتلل ارا اركتلان أ (سدا.- ا او)دجلاب هتج ء,نولاند همم نيد ردا اا تالا را ر

 ]| تاسحالا ىفرامْخ هنأ ىلعامهتاالدلاهتاجنمةممح نلاوةناجرلاناهذحتامهلعةرامأ ف اصوالا هذه ىلءدجلا

 نينوتغمالو انازةريغ

 ةرفكسلا لئاق مالا

 ثالسر نويذكي نيذلا

 كليبس نع نودصيو
 لزحر وجاء ل_عجاو
 الو ميحرلان جسرلابتالإكلا ضيفو نيملاغلا بر, تاذلا نضيف نم رجلا قاقحتسا يابس ءافيقس كلذ فو بجومال نيماقحلاهلا كناذعو

 فاضوالا ببتر هاو مهظداذه نموةرش الافالدعةي زجالاواهطلةي وثالا ضيفوايندلا فا ءسهتعجيرام ملعل و سم بح سي
 نجرلاو*لوالا ىلعف منلا لئالح و أهمومعب وأ لوالي قل! صاصتخاباما مي>رلانجرلا نيب قرغل او ةثالثلا ىلرفغا والا لس أ نم

 ىف ةلولوتعقوهرس سدة نونلا ىذ نعىورااذذ مهنمدرو دصرو هتياستمحرلاو ٍدابعلان ةهسندردصتالامت | ييةزراو فدهاو ىنجراو
 0 ااه ان ربعوهرهظ 1 راتلا لع اذحبرلار وف تنيةةودعابر ةعتسأ ارقى غلا طسشرولات حرفنىاق نع عجراذاف وع

 :  ىفازك مئانلا ل وانا موامدالتوابثا اوةقددصت :هيرقب ىفأاذاو مان باشي ا ادعو لزنف هتعبت اوةئرفقشلاثيكرف 10 هرفي

  ىلعهتجرديك أتلامهر رك ة فرعي ةغصو/هالريمنا دارا ىهوةجرلاىذىأ (محرلانجرلا) ناببلاحورأ ثالث ضرالا نم فرست
 1 مك احىأةسمنهبكملا ضاصتخا اوهنو رمح تامجل ىرحخ 7( موكذ1ام) كبة ل غاهقب نانو ةقلخ أ هلاال ل اي

 ثالمىنءملا لسان دلا ف كسملاو كاما ىفنيعزاذةلاك همك و هك مدح هعزانب الىئعبءازطاو با كو | كب رمال يومنا ْلا
 سيلا عوأ طنيباعةزابءفرعلا ف مويلانيدلا مون كلامو نويعلاو زيلاللا فاذك ةمايقلا مول ىف هلكرمالا دسجلا هلو كإملاهل هل

 ْئَش -- لعوه دو

 َن وم ا تن رو. اربدسك

 م تقولا قاطمانههدارملاو سمشلا بو رغوفاثلا رعفلاعولاءنيباست ع رمل اىفونامزلا نما جو رغو
 ةوامىلافو رافلا رئاسةفاشاكةسبالم داليا ةذاشا اريج موب ىف هلك الا الام ىأ مس عمتلا
 1 01 111 درفت نانو ادلب ونهتو جلعتلاء اد خو فلا حوف ونتازحالا عوبكث داوم |نماجف

 لاو هريغُر ألو ضافالو كلاهنوكر المول ااذىفذةيلكلايذشنمح كالمالاو لالملانيبقثالعلاعاطةناو

 فرصتلاو ىراملا ممل او ةذفانلاةيالولاو ”ةلماكتلاةوقلاةقةللاىففةوةلاود كلاوطبرلا كا اوكلاسلا
 سقم ىلعو ضر عل اال مسإا ىلعو لكلا ال ضعبلا ىلعو ةناهنوةب ادن مسهكلل ذازاحتدابعالوهو ىضاملا
 لاقَدنا هكللولاو زهكلكسيلذاى هادوبلا فال تلال ىلا قحو نطابلاالر هللا ىلعو سفنلاال
 هّللا هجر ىحلجا|عاصم ني دج هللا دبع ىنأ نع( ىكحي )هيف فرحا ةداي زل كل منماب اوثرثك 1فلالاب ثالامةءارق دو

 نود حاس نودباع

 تودماحانب رلنودئاس
 رمد وهدعو هللا دمص

 نازحالا مره دو هدسمع
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 بخ

 قت :ارفئالمتآر 0 وقداعتكر رد غاب كلمنا لوشن ءايدالا صعب تءوسف كلامٌوءارق داع نمناك لاقىلاعت

 هلبتك نآرقلا أر ةنم مسوي عن! لص ىنلايإ اوةتععمامأ اشعل ئاندح نمت دقن للوةيالئاق مانملا

 ا تن ار ىى-ىداع كرت ألذ تبياناف تاسردرسشع# تعفروت" اي ايسرسم ءهمعثددخو نا سر شع فرح ل كد

 اهلفعىأ 1 امذفمامفنن آر 3 ااو ردا لس ءو<.لعهتلا ىلص خل ل رديت مارك |هداعل هده رتتال مىللاة هنأ مانملاف

 وهفكلاملاامأ ريبك قرفاح مب لاَقق كمل اوالاملا نيب قرفلاامهتلأ سف ةغالا فاماما نو واي رطق سنت اذ امظعم
 نيمرثحملا نيمرملا ل_هأةءارق داثرالاري_سغت ىفلاق كولملا كاع ىذا اوهفث مما امأوامنالان 1 كلمىذلا

 فرصتلا ىلع ةردقلاو ةماتلاةيلغلاو رهاب لاءالمتسالاو رهاشلاناطلسلاّن ءةرايعوهىذلا كلملان هلم

 مج رث' هوخو لكلو ىسهتن انيدلا مولىلاةفاضالا ماقع ب سنالاوهو. ىسهن!او الاب ةماعلار ىءأف ىلكلا
 تراثاق ملا كش ,رمهقلااناف كَمقا لودر هلاكس جنا تاغصلا درس ىف هجولاو ةمثعلاظتلفريسا غلا ىف تركذ

 نانمأ احور ,واذكنيدلا مون كلا اراف زج ندد مر بر منحراناف كيا ترتسف ثيصعمم

 كلت داع ىلع كن: «ةنوعملا تاطب كل هو ىأ 1( كابا اماو) ةدابعلاو دمحو تلا, كي هك ىأ دع كانا)
 لق هناك ىنانئئسا (مهقتسملا طارم هلااندها)'لريغب نيعتست لامث-ا ىنذا كاار اركستو انر ومأ عجب ىلعو
 وهو هيفي و عال مذاولا قد رطلاوهوب ولاطملا ىلا لصوملا كا طارم هىلعا:تدث ىأاندهاا واتت فيك
 طاربد) هنملدبد ونيدةهماوفاك مالى دهلا ىلعانتمآ لمقو ماكحالاو باد الا نم هيفا ايوتآرقلاوأ مالسالا

 وأ ةماقتسالا ل ءكلد دابعإ مهماع ثننمو ناعالا, مهتيغطصا نيذلا كئابحأ قدر طىأ (مهلعتمعن أن يذلا

 روركت (م-ماعبوذغملاريغ) وءابلوالاوءاسنالام مود ا قراجللاو ءهرادعى هو ةدهاذملا ىلع

 مالسالا او اوكريذ نالزكتا او ةذعالاب مرملع تبيض نيذ| اريغ طارم هى هنمالدب وأم ماءتمعن ا نيذال اًمعنهنوك

 نودعلىفاذكهماعبضغو هللا هنعل نءىل عت هلوةددوهملا مهو رافكلا اوتاسعلانماقتنالاةدار 'هللابضغو

 اواض ني ذا اريغ طارصو ىأ (نيلاضا ال و ملاعملا فاذكن ب رفاكسلا قاما نينم واةادعقمللال هّنلابضغو
 نومعل اىفاذك لمة نم ماواضدو موقءاو 3 اوعبتتالو ىلاعت لول ىراصنلا مهو ىوهلا ةعباتع ىدهلاقإ ارطنع

 لسوهيلعهتلا لص لوقا هردر وسا ام نس نكمل اقافوت ارقلا نم ضلو بكس اوهىذلا لعفال مما (نيمآ)
 بلاط ى نب ىلع لوق هانعمفو ناكل | ىلع تناك هنالاقو اغلا ةءارق نمىغا ارذدنعنيمالد ريح ىنلع

 متاع مسهتعت اف“ الا هر ب مؤدي وىواضمملاو هرك ذاك هديبءءاعددرمتخنيماعلابر تاخ نيماهنعهتلا ىذر

 هيلعهللا ىلص ىنلانأ أ هنعمل ىضرةرب رهىلآن ءدانسالابىوذبلامامالا(ىو رو)داسفلان ههعنكباتكلا

 لوقت : مامالا ناونعم؟ لوقت ةكئالملا نافنيمآ اولوقفنيلاضلاالو مهيلعبو نغملاريسغمامالا لاقاذأ لاق سو

 ها نانا وهل يس طماسلو ةغةكتالملانيمأتهنممان قفاو نف نيَمآ
 مكسفت سفن أ اوكزت الفانللاقامدعب هسفن ىلعىئ" آو هسفن دج ىلاعئهنلا نأ ىف ةمكتللا ناب فلصف

 اذا لاق هناكمهلعف ى داقدسالاب هن ا نودةهيال قلما انآ معد ةىلاعت هنال(اهزحأ )ان ءانح ًاةيناعلهيقلاقب دو

 ملعلاعت هنال(ىاثل او ءامسلا لهأ ىلعتولجلا !ىبموءانالا < _:ف نيملاعل ابرهتدجلا اولوةفئان؟ و ىدج درأ
 هسفنب ىلاعت هللا ًادّسا هددع : وكلم ار ك ذينأدحاو لك ئرتالءانالاودجلابءورك ذينأنوباهجدابعلا نأ

 الف مهحالص نءركك اممم .ءونوبو يعمق لفنان أ (ثلاثلاو) 12 ام مماون نوكمذ دايءلاهرىدتش 526

 دمع ناهز وح وداسفااوتاف“ الاوبويعلان مءىرب وهزخمىلا»تهللاوا اوكزيو مهفئ اودمح تأ زوج

 ئعمالباو تلا رو يلا اننا نضال وك زن ادحالزوتجال( عسبارلاو ل هسغن ىلءىنثي وهسفن

 نمدحال لاعفالا كال” نامت م نكك اللف نامت ادعي « سفن حدماسا ىلا عت هلل اوىوءدلازودهذ ىئعملا دعبامأ

 تاومهلاق الخ ىذلاهتدجلالاقف امهفالّتدشاو راهنلاول الاوامئاخعو رضرالاود اومسلاق اح فاك نيملاعلا

 ةقاجلا ةفص نعانا مىلاعت هنلاو قد ن وكيف هريغةياحب هسفن حدمنم (سماختاو) كالذهيشأامو ضرالاو

 اور ره ف ىلا مد رقت ناو ىمهعبفة م هعمل مث كرب ناو وق“ ذوسمق ىَأ :روعط أن الوب هنالمكسغنأ او ؟ زال لاّقخ

 (راسالا شرخ < 1؟)

 َْس نادم خ هدحو

 ةدلب ىلع رشأ اذان
 نودياعنوئان تونا
 لازب الو تود.ماح انيرل

 هدلي لجندي ٌجحاهلوب

 لدثد اذاو س م خ
 اب وتاب ونلاق هلهأ ىلع
 ايوحانيل ءرداغنالابوأ

 انيرلابوأابوأى طا
 اي و>انيلعرداشنالايوت
 مغهءلزث نمو ض ر
 مسهممأوأب ركوأ
 هللاالا هلاالل_هماذ

 الاهلا الماك امم_طظعلا

 ميظعلاش رعلابردهللا

 تاومساسرمتناالاهلاال

 شرعلا بر ضرالاو

 سات م خمركلا
 ميلجلا هللاالا هلال ى

 برهللاال هلاالع ركلا

 الا هلال ملفعلا سرعلا

 بروتاول ابر هللا

 شرعلابرو ضرالا
 هنياالاهل اإل عوركلا

 الاهلاال م_كفعلا م

 ميظعلا شرعل 0
 ىع كلذ دعب وعد ع

 0 هلياالا هلاال

 هللا 5-2 ركلا

 شرعلابرهتلاكرابتو
 بدحح س صدم ميظعلا

 برهللد-+لاو سس
 سم بد نس نملاعلا

 ميلا هلاالا هلال
 برهتلا ناهس مركلا



 برو عسسل اتاوعدلا

 هللدجلا مظعلا شرعلا

 ىف م-هللانيملاعلا بر
 لدابعسش نمكبذوعأ
 ىنأ نبال دنسلا مد
 ءاعدلا باتك ىف مءاع

 لدكولا عنو هللا انيسح
 ِ 0 سس ن َح

 ' خ ليكولامو
 هب 0-5 ردللاهنيأ

 صه ى س د

 تار ثالثأش 0

 ىبر هللا هللا هنا
 هّنلادتلا اش هب كرمشأال

 هب كرشأ ال ىر هللا
 ىلعتلكو متتحح 2

 توعال ىذلا ىمل

 دذقي ل ىذلا هنن دجلاو

 كب رش هلزكيموادإو
 ىل اوهلن كل م إو كلااىف

 اريبكست هربكو لذلا نه
 وجرأ كتجر مهللا سم
 ىسفنىلا ىناكتالف

 تال حصأو نيعةف ةرط

 هل 0 دلك

 موا خا شنإلا
 سم ثدغتسأ كلتورب

 دجاسوهو رركيو ى
 نسع صب مو.قاب جا

 ىناكناعست نأ الاهلاال
 مل ىنيملاظلا نم تنكك

 فراج راهب عدب
 هللا بادقسا الا طش

 امو صراصم سهل
 وأ مص هياصا دبع هلاق

 0 حجح---ب-إ-إ-إ-إ”)ب)بب)ببب)لللللللللبح اب ب بسبإلسللللسل

 3 ةصقان كك داهصنال | (سداسا او) ىنتةمعن نم مكام هنالكسفنأ | اوكز الفىتماهلك مكمعنو مكئافصو كلفن ْ

 الانورصت:الوال نال !توردةت الوردقلا اواليلقالان ولع" اللعل !لةموهو حدملا قست ال« عدازلات افصل و

 عبس نيض ذرالاو عبست اوعسلا نافعسمسل |ىلءعضوءابشالا رثك !تاود ة(ةيئاثلا# راشالاو) لداعنب اريسغتاىف
 أ 77 ب تتمتمتتتللللا
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 افلا ل تحلار اوزلا ىلاىسهتنت مستاغسنال(عدباسلاو) حاملا ققسةاذإو ةلماكق افصواهريغاذكو لدطعلا

 2 ف لوو ماب ىنعت هدمحتت رويبك ست وعد مرن لاقأك هتلرمالا ىتععهنادجل ارك ذنأ (نماثل او )توما ىلا

 نيملاعلا بز هنيدجلا هلومب هد اب يشلو رس قاعت ”هللانأقةمكملاام 08 ةداف)كب رص اد ىأ كد ردم

 ىوسلا قاما لثمةمعنلاانيلعىلامتهننانمئثلوأنال (اهد>أ) هوجول(هفلاقي]) تاعاطلارئاسلبق
ىتتندوجلاب ما اههابشاب ةدايعلا 'وقامنلاوةفرغملاو لعل اوةردقلاوهممطلاة اء اوىئهلا ءاذغلاو

 3 انيلعا عافك 

 هدمد دوعتن ىتحءادتالا,انملعق دال الو هان صاقتاع ءاطلانوهأد+انال(ىناثلاو) هلذذ نماددب زيو

 ىف لل ةناذه ىلعدي زباله ناار غغتسأو هلل دجلاب أدنأ !لوقب + ناكني اصلا نمالجر نأ ( ىكحو ) تاعاطلارث ئاسيلا

 هلل لجالدجلا, انس دو هدنحىنم َة ةريثك ةمصعماماو» رفاوةمعنامانيهحون ءواخاللاهلانال لاقكلذ

 نيح مالسل اهيلع مدآ انولأ هب ماك-ت مالك لّوأهنالدجلابالّوأان أ (ثلاثلاو) ل

 هيءادقالانوك ومال_سلاهيلعمدآ انيبالثاك امش ءرحالا نماذل نول كك الوان صاقهتادجل !لاقذ س

 هللانا هللاقب * هتلدجلامالسلا هماعمد[ناس ىلع مالك لوأك اقامتها ةمكحلا لة ارانم

 هناسل ىل عى ملوى ةرحافةري 23 نأل ازهدالو أ نم مدا تأ مع و ةريثك ءال اوامعت هدالوأ او مد ىلع هذمنأ أم عىلاعت

 || كاتءأفاككنوكتل كب ركجر هنم مالك لّوأ هعبت أو دجلا قب _فةريثكسلاءامعنلا كا: ةأفاكمتوكمأ هتئدج ا

 هسسفنىلا دجلا فاضأ اء هنأ ةمكحلاام(ليقناف) هبضغةجرلا قبسومامعندجلا قبس :ريثكلا'تالزا
 دهلا فاض اما هنعهلل ا!ىذرد#نبقداصلا ارخعح لاةىلاعت هتناضا 7تاعاطل حار تاعاطلا اراسنود

 هلادبحوتلانالثنالا ةنل الة دالهنأوهوتاعاطلارثاسن واتس سا نالهتدجلاىلاعتهلوةد هسفنىلا

 مه وشد او هوهالا هلاال هن هنلا ده لاقف هس غن ىلا ثالث اهز هى اضأو ىلاعت هنن ب او ىلا«: هنادجلاو ىلاعت

 | نقنال 4نوكت هرأفاك-ف هنمةمعنلاثناك اذافانملعهنمةمعنل اعبجنال«سةنادج+ارك ذؤئناثلاو هنوبحو

 7 لاَ دابعلا لعند اودجلا عمةمعتلاوةمعتلا مدع اىواسم- 5“ 5ثاق د“ ةعاضما|بحاصلةعءاؤيلا

 دجلاوهو لضفالاوهف هتالازوحالا ةدابعا نوكن ناز و < نكلوهللا نموىلاعتهتتوكت ةمعنلاو هييدجلا

 تاعاطلا نمةعاط هنيدجلا (ثلاثث او) يناغلاع نملضف أ قابلاو قابدجلا كن افءامءنلا كح (ىناثل و١

 هيلعمتلا لس ينلاراق اذهلو ةصاخالووذةصااخةعاط نوكيا ف ةصعلاو ةعاطلا ىف لمعتستن ألست ةمعتلاو
أ ام لف هدج ناك-] هند لا ةفديعاهرسا,امندلا ىطعأو ل لسو

 ىلا ىناعملاءذها لاقاسع ءارلع أهلا اوىطع

 ناهإلاهديز ف يكفنامالاب هركشد لاكن ديزال رك نال لاعناقلا لوب (ل.قاذ) اهانرك ذ
 اونمآن يذلا هللا تش :, ىلاعتلاقريسقل او عزخلا لاح ىف كلذ ىلع هن قد امث دام الا لج كئاذا (ةلاعز

 هياوث لدن زيف نامهالابتركش اذاىرخأ همعأ : كريز نأز ولاعب ةمعتلا دي زالة ممل: .5تاف#“ هن , الا

 اذهت هركشاذاو لاق «هللاءاطعءناع ال ى ةوتلاو ناعالا قيفوتبكءلع شل اتدلبغداو ا
 اهتوالحو ءاجانملاوةمدلتاو ةعبرشل !قدفوت ٌكديزيف

 تانآعبس:ةاغلانأ (ىلوالا: را « (ٍباكلاةناذ ف ةبد رغلتاراشالاوةّمالا لاو ةأفف لصف )<

 ' مههاربافدو سد ردافك م فدو ناةرغل اوروبزلاولمحتالا ةاروشلانميتك ة ةعبس نم ةرمهد حش

 ريسفت قاذك ةعبسلابت كل اءزهأ رقي ن مباون كل نوكل ةحتافلاتأرقاذاةنيعجسأ موملع مال وهلا تاولص

 ةئاملا مالععدو أ مثناقرفلاو روب زلاو ليالاو ةار ولا تدك ةعب رأوةثامهنلا لزنأ لان سلا نعو ىنحلا

 ريسسفت لع نفةحتافلا ف لغملا مولع عدو أمثلصفملا فناقرغلا مول ععدوأ متاقر ذآ اىفبتك ة هعل رالاو

 || اذكتاقرفلاو روبزلاو ليحنالاو :اروتلا أر قا اكفاهأرق نمو ةلزغملا هنا بتكم-يجريسفن ملعنكتاكةحتاغلا

5 



 ىلعءانثلاب لب دنؤلا لرد نيملاعل ايرهدجلادبعل !لاقأذا ماعلا ارمس ءةمئاسك لد دتلا كلذ ىف شرءلاياقلعم 0
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 تاب ؟مبس ةستافلاهللا كاطع دافعسيسءاضعألاو ءاوسلا يف نامطلس مب بها عبس ماظعلام مالاو عسبسر <

 البدن 5 ىلاسعل هلل هلل ا ناملس نب لئاقءنءىورام قف اواذ_هو هيوكلمىفع بس لكب او .مءارق 2 كادر ||

 حراوج عبسوللا 'كاطمعأ ممل ملاعغلأ ارشد ةناتباوثلان ماهلث اهل هلنا ىلا امعدو ىلا,عتهللا

 عسب ركشادسبعلا ن اهل ,ةيف ىفاثملا عسب سلا رق ن ف تايآ عيب ةروسمالسااو ةالضلا < لدادمت ىلع دأو
 نيمدّقلاو نيتبكرلاو نيديلاوهجولا مافعأ ةعبس ىلء دعم اتأترم أ مالسسااوةالصلا باعوا حر اوح

 «والاق (ةعبارلا ةراشالا)
 هج ل وهذ كانمطعأ ىذااو هموت ىلع ةنحم ناك مالا < 1 ءىس هولاخماطع ؟ذاف قاما ماعم كانت ادقل و

 ةراشالا) مركلإ اول ذفلا هنازخ نموخ ولدعلاة نازح نم حيرتي د بحاو نب ءاامعلا نير امناتشف كمآ ىلع

 اذكو ةيناتىسومتان ,1نأكسفادب أىئغب الواب ووفدماب ”لانيط-أ امامأو ةينافثناكى مومتاي“ 0

 ماليسل ١ و ةالسصمل اهيلعدم لاق هو تاذسبت أي ل مست ىم هوماثت ادقاو مالسلاهم اهياعو

 همظعأو نآر هلا اوهمالسلاو ةالدلا هيلع #ت همطعأ و هل حن هو هنو مدعب تاخسنو تدذذ هتنسو هّتعن رش

 برك وتاد#ءان الث منم (ةسداسلاةراشالا م ”الو ىئفت ال هاسو هّدعل رشاذكو ادب ىبفنالهحاشلا

 ةراشالا) نيلاعال 4جترالا كاناسرأ امو كتوم لهو دءاادا اي رةلدجلالاق نيملاعلل هجرك توبنو نيملاعلا

 نيدلا مو كاامثلهلا (ةنماثلاةراشالا) .محرفؤ رنين :مولاب دج تنأو ميحيرلا نجلا ك هلا (ةسعياسلا
 تاكو“ هيأ 1 الاا_لكعنامجلسودوادانست 7 ادعلو هلوق ف( ةعساتل اًةراشالا) نيدلا لهأن منيبنذما ع-هغشكتودنو

 كلا مالك ع بسلا ناكو هه كك , الااعيس كانت فا ةالصل اهءلاعدمحمن اكو رويطلا مالك علا كلذ

 ليثارس اىنيعبج ىلءلظفإكبلو كلر وبطا امالك نا_جاسودو اداب (ةراشا)نيمالكل انيبامناتشفروفغغاا
 نيح مالسا اهبادناماسف (ةراثا) نيلاعلا عع لدرطتول اوكلتمالو كلروغةغلا كلا مدلكدجتأب وثإ ذب ا

 ادنأ

 ةراشا) ىبةعلاىف هت رو هتبدصدح نأ كوك وملا مالكم هذول *نمواين لل ىاهتبهحدجو رورط لا مالكم هذ

 اريبكوأ اريغص تاك هنأ ىلا <: نزلا نسوا ريكو وضو كم هو قالوا الاالضفانمدو دانيت دقاو هلوقف

 مهل ناب دجار نينمؤملارسشر هتماللاقو امانعك ءلعهللالضفتاكولاةمالسا او نالصلا هيل هدد ف صو قاف
 بح وأ لاعت هللا نافةمك- 1ااندبعلا لو هن اكاهرخ آ ىلااهلَو لة 56 راغا)ارب رييك الضفهتلا نم
 ح ىلا ةقلعلاىاةفطنا لاس نم مولو“ و معن ص ىأأ نيملاعل ابر ىناللوشن وسم هللات ”كوهلليدجلا" 1

 انآلوةدبرلانأ اكو ىنقزر» :نذ حلاصملاو ىزرلا ىلا با ان لاق دبعلا اكو مكمل ىر ؟2بح وكلذلفرودلا

 م-رلاانلوقب ىلاعتب رلاتاكو ىب ونذ لرفغب نفاضد تن ذمانأ لاقدبعلا ناكو كنةز رأاناق قازرلاى ان دبرلا

 1 ىلاعت ب رلان "اكو مهيدبأ نم يحن نمق ةريثك ءاجعىل نالوق اوه ديعل اناكو كد هدعموْكب .ونذكلل رفغاف

 لاعتناق سات شيافبرايتن أب رلا من لوقيدبعلا تاكو كَ امك ىدأ ن ل حت اف نيد مول كالامانأ

 اف بحت لدم أنأ اردقا الف دعضان لاق دبعلان اكو عسيطن كل ود وفا ىأدبعت كابال قل ]وةببرلاناكو

 كم ءرك ااملاق دسعلاذاكو كننمعأ |ىح نيعتشسسن لاما لقو نمنعتساىدس.:ءايلوقي برلاناكوعنصأ ١ اذ

 اندصال ةلوةب ىلاعت ترانا جر نمه.خأالو كلنماقرام هريصأ الى آسف كدايعب ؛ كيفطعلاو
 توك نمقد رطمةمسملا كي طارمص ى هلالاةدلا ,غلاناكو قدر نم دعمت :الو ىنععطقت الو مقتسمل طاوصلا

 ىسهل'لاقدمعلا ناكوءادعسلاوةكت ئالملاوءاينثالا وهو مييلعشمعت أن يذلا طاره لوهب ىلاعت برلان اكو

 نيلاضااالومهملعب .وضذغلاريغلة:لوةن ب رلاناكو ىدهل نعل ضأأالو ىلعبذغت الىت-رفاف ردح 2 لل
 نغانأ توعداذافهناك 7 رثك ااموءاعالا اذهل حا املوةبدبعلان اكو ىدهلا نعل ضن الو. ! ءبضغأ الىتح

 ساب انراذهلو ىامعملاو بدلا اويعملا نأ و نونو ةكل اللاووعدت ثن لوب برلاناكو قاءدلف نول

 «بلع سلب انرلاق هناهنعهللاىطردهابعتن 6 (ىو رو) رولا هذه لئاشفةراكل نانرس الث ةنيكل

 ةعافلاةروستلزنأ ني>نر و مالسلاو:ال_صلا «ياعدجشاي ديس ثعب نيحنر ونعل نيحنرتانرتالث ؛ ةنعالا

 لد عىنامهللا نزح
 5 من عاو لد.عنزءاو

 ىف ضام كدب ىتيدان
 كواضة فلدءُل 1

 ثاود مسا لكب كلأسأ
 وأ كيس هي تمم

 وأ كبك ىف ه«تلزلأ
 كقلخ نءادحأ هتلع

 عىف هيترثأتساؤأ
 لعخ نأ لدنع بغغلا

 عسب رمميظعلا ناارقلا

 ىرصيإرولو ىب-
 باهذو ىنزح ءالحو
 همهدتلا هذأالا ىمه

 احرف هنزحناكملدداو

 9 ص ىلع بحب
 لاق نم ط ضده
 هقئابالاة والو لو>ال
 ةعست نمءاود تناك

 اهرمس

 نهذا ط + ني مهلا

 بح قرافغتمالا مز
 راغغتسالا نمرثك أ نم
 لك نهلهللا لعح سس

 لك نمو اجرخت قيس
 نمهقز رواج رذوسه
 س د تسنحال مح

 رأ ءادزيعسسنو

 قو انمدقتو تق
 عدجوأ 5 رك هيلزن نم

 َنْدوملا هعامم دع

 وأ ءالب عقوت ناو سم

 ف عقووأ الوهم ارمأ
 هلياااسح لاق ماع سم ا

 هللا ىل_عليكولاعو
 تاو صم ت ائلكوت

 اناىلةيلفةيبصمهتباصأ

 َن روعجا ارهسل اانآو هلل



 تبسجا لدنع مهللا

 اهف ىف قسدم

 ستاريداجم ىنلدنأو
 هلا اناو هللاثا ق

 ىرحا مهالا توعحار

 اريشف لاو يي همىف
 ادخأ فام اذاو ماهنم

 تئشامع ءانفكامهللا

 5 معت ولأ هاور عي

 مستمع حرجا
 نم كيذوعت انا مهللا

 2 كب ًاردنو ههرورش

 فاختاو ؤءمهروض
 لةيلف املاطوأ اناطلس

 سرزعأ هتلاربك أ | هللا

 اعزعأهلل !اعمج هقلخ

 ذوع ًاردحأو فاغأ

 وهالاهلاال ىذل اهنلاب

 عقت نآءاجسا|كسمملا

 هنذاب الا ص رالا ىلع

 تالف ْلدبعرش نم

 هءابتأو هدودفحو

 نلا نم«ءايسشأو

 كنك مسهللا سنالاو
 لج مهرش نماراج
 هلاالو كراحزعو وانت

 ط تاره نالث كري

 مهللا طع صماوم

 طرغب تأ كف ذوعت انا

 نأوأمهتمدحً انملع

 هلامهللا صوم ىتطب

 ل.ث اكمو لب ريح

 ميهاربأهلاو ل فأرسأو
 قد#او لبعامساو
 نطلسثالو ىبفاع

 ىلع ملت نم ادحأ

 |ههأ

 الصلاه ماعد« ثعب دنءنر لاق . هه !تضرف ني>ةعنارلاو انرك ذكثالثفتانر عد رأسا اترك اورفو

 تولوةمق هذهل تحرم ىت>ك ءزحأامو كد ,اصأامانالو مواند.ءاءاول ةاهلكس دليلا هدنع عما مالسلاو

 راعلان مناك ناو اهرمسك:ىتحلابخلانمناكناو مهكسل من ىتح مالسسلا« بل مدآىن.نمكبضغ تاكا
 ىلاثالذنمىن رد نيملاعلل < .روذ ىن ثعل<أ :كلوئند روز وقت امم سل نيعلل ]سدت !لاقذايله) كلم د

 ىتتوأو ةنأممس دل مهللاقو كلذ ل *ماولاةونيطامشلا رد عمجاوا د ا تر باك ١١ هتاف تلزنأ ني-وهرخ 1

 شا اهلنيطامشا 2576 وو ديك ى لاعب دق موج راث<لعهللام هر نأ الاه رح أسيل ةروس تازئأن كلو
 اورثكلالذ : ةروسلاهذهاورقبالىح مموافاوأ ةغت ىت- اود.تجاواو بهذا مهل لاةفانالومواند.#ساران صان

 ةءارقلجوزعةللالوقد هناك ( ىناثاافةراشا) باععوباذعمولن وكم ليباوثورحأ مهل نوكمالواهشءارق
 هوا هلىلاعتهننا لعح ث. دما, كلم نفرم1!ىفدر وك اهتأرقذنا الك ةكمالالا ىلء كلذ هولك ى م ةحافلا

 اهاهس (ىرخأ 93 اثا) نيد ١رقملاَةكَت ثالملا عمالونيضامملاءادن اللةما ركل هذه نصي /و يب رقملاةكستالملا ىلع

 مح !نجرلا) لاقاذاو ميعنلاهنلاءداز(نيلاغلابرهه دجلا) لاقاذأ ةمارك هنآ !لكيددعلا ادع هنال ى املا

 كاياودبعت كابا ) لاقاذاو ةما.قل امون لاوهأ نمهتلاهنه[ (نيدلاموبكلام) لاقاذاوةجرلا«بلءهللارشن
 مال_سالا ىلعهتدثب ( مق ةلا طارسملاأندها) لاقاذاو ةرومأ عج ىلعهنبعب وهن :مهتدابعهللا لمة (نيعتسأ

 مهلعيوضغملاريسغ) لاقاذاو نيهلاصلاوءاسنالاة قفا اوغهلا «.زك ا( مهلعشمعتأ !ئذلاطا ارمد)لاقاذاو

 ماللاوىلاعت برلا عمنينم مننموملاةغل ؟فلالا (دجلا ف ةراشا)نيرفاكلاة بو ةعزملاعتهفاداخنأ (نيلاضلاالو

 نيفراعلاماودلادلاو ىلاعت هنلنيفراعلا ةحترمملاو هللادود+ل نيفراعلا ظفحءاملا او هللا قا عم نيفراعاافطا

 ىلعهللا كح ءام او نيف راعلا عمهتي'فطا ماللاو نيف 'راعلا عممتلاءال 1 افلالا (ىرأةراشا) لام ابا ىلع
 قنكلاريسفت :ىفاذك نيفراعلا نعءالبا اعفدلادلاو نيفراعلا ب وأ :ىف رلاعت هللاةفرغ ممم او نيفراعلا

 ةتسنمدجلاانثروأ ىلاعتهننانالاقيل والا (( باتكلاة انى ةثالثل !تاطاسإ !ىفءا.تال'تالاقم دف

 كجرت كت الملا لا زي ىلاعتهنبا نمةجرلادح وف هقلدجل ا لاقف سامع نيح مالا هيلعمدا(م هدحأ) رغن

 نماناك ىذلاهتدولا لاق 000 وننم (ىاثلاو )ةن الاكل رن متقيسةلك الواو ىلاع”لاقكب ر
 هللد+لالاقمالسل اهبل ءرميهارا مان م(ثلاثلاو )انممالسب طيهاح ونايىلاعتلاقةمالسلادوذنياالغلا موققلا

 ا ارئاو) مظع ع د هانيدؤو ىلاعت لاقءادفلا دج و ف قعساو لل عمسارمك] !ىلع] هوىذلا

 نينموملاهدا.-نم .ريثك ىلعاناذفىذلا هتيدجل !الاةوىلاعتلاقمال_سلا هيا حنا_ىلس نم( سماخلتاو) مالسلا

 ىلاعت لاق مالسلاوةالصلا هيلءد#نم(سداسااو )امل و إكحاذيت اذكوىلاعت لاةةمكم ناو معلا ادت وف
 كلثعس تأ ىمعولاعتلاق 0 لعل ل وال ابوظبي "الا اداودذت مىذلاهتلد+ الق

 ىذل'هتتد+انولوّب نيمرحملا نمازي اذا( ل والا ) ديماعت عسب ةنملالهالن اضل مقو#ادواماقءكد ر

 مندي ىطقو ىلاعت لاقئيملاعل ب رهتندم ا نولوةبباسملا نماوغرفاذا (قاثلاو ) نيملاافلاموقلا نماناكن

 هب الان زحلاانعبهذأ ىذا اهتتد+١نولومي طارصلااو ز واجاذا(ثلاثلاو )نيملاعلاٍبرهتردجلا لق :وقلاب

 اذا (سمادلتاو) هللاان ادهنأالواىدتهنل نك امواذهلانادهىذلاهتند+ !نولوقي ةنجلا اوأواذا( عسب ؛ارلاو)

 ىذلاهتيد+ ١ن رول وقم هنحل اىفاو دره ءسأ اذا(سداسلاو)ةنأ" الاهدعوانتدصىزإاهندجلان 1 اوةدةنحل !اوأدخد

 ييملاعلاب رهتدج+ل نأ مها اوءدرخ اوىلاعتلاقنو دمصف ةفايضااد_:ع(عباسلا او)هلذف نمةماقملاز ادانلحأ

 اولا مهناف يعج أ هلو دجانسن ىلعفتلاناواص ب.عشو ملاصودوهو حوت نعمللا هرك ذ(نيملاعلاب رامأو)
 نوعرف هرم نءعو نيااعل ابرهللا فاخأ ىفاليباهنعو نيملاعل ابرىلءالاىرحأن ارح -أنمهيلءيدأس أو

 نمهرك ذهناذ ( نحب رلاام أو) نيملاعلاب رهتناملس ومش أو تااقزي- سلب نعونيم اعلاب رد انمآ اولاق
 1: هيلعد# نمو نجرلا نمباذعلسعن ف اعأ ىف مشتل هبلغوشاررانمونعتللا مك رناىلاعت لاق نوره

 اصعنمو لاق مالبسلا هيلع هاربا نمةركذ ذهناف(ميحرلاامأو )ةب الاهرانم ان جيرل اوهلثمالسلاوةالصلا
 ملاك ا أ آ]| 1 1 1 101012 212 2 2 2ز2ز2ةز ز> 1 1 1 1 1202ز2ز2ز2ز>زة2ة2020



 ص 39 هنىلةتاطال نوديعتام هما لاقذا مالسا| <. أب وةعدالوأ نءىلاعثهتلادر 5 ذهنأف دعت ةلاباام ًو)ةرحالااشنن متالملا وأ ك تيفاعنانئشب قون كلا اكالام مالا ل ىلات لاق مال سا او الصلاه ل ءد نم هناف(نيدلا موشامامأو) م .-رروغغ كئاف
 ع دهتحكو ا لاقمال_سأ اوةالصااهياعدجت ن ءهرك ذدناف(مةّمسسملا طا ارضل اندهاامأو) او ريصاوهّللابا :.عتسا < موقل مالسالاب 1 كااحشر ىسوهلاقمالسسلا هيلعى سو من «هركذهناف(نيعتست كاياامأو) ةبالا كا اي[ هلاو كهل ادبعن اولاقىدنعب نم

 اماماو كح ن آرقلاب و هللا عن نيذلا عمل 'اوافىلاعتلاق نيديئالءرك ذهناف (مولعتمعنأامأو) اهتم ىطارصاذهنأو ىل هث
 لك خو 5 طيش مالسلا هماعىلا رب جتاف(ني.آ امآو) لبس اءاوس نعاوأ دوا ريش 3 اواضأو لات لاقىراصنلاو هنيلاضلاتاف اد ناو نر و. لإ (نيا. ذل الوامأد) بطغىلعبضغباؤابف ىلا «تلاقدوومأامهف (موملعبوضغا ا ريغامأو) نييبنلا نم جاع

 تاياثلا هاتان ممبدصوةمامةلا فم ماو نودع ةحتافلا او رقاذا كك ةر وسل اءذهىف نيل سر 11تاءاقممال_ىلاوةالصلا هيلع مي ركلاهئلاهجويذوعأ دج ةمال عج ىلاعت هللا هجر ىئذملاديدعسول لاق ن انه اداب هللاق م ميسو هيلا لصونلا لعتحنافلا ؟ ارق
 مسولعفشي هتمأاهلعفا ذا هنتسنمةريثك اننسةالصا اوءوضولا ىف مجمل -و هياعمتلا ىل ىلا نأ 5 ةنجلا ىف

 الورب نهز واحالولا 000 تاكل و رقاب لااا. عج نانكفةمابقا و
 ًارذو قاحخامرمش نمزجاف
 نملزند امرش . ّ

 0 0 0 ةروتلاريس .:بعتراسلاو لشاوغلاتاقوالابس اسلاوةعاأ, نس اناوةمل عل ب ارلاو# ءامالاو تاذالاب

 3 5 : ١ 0 ىماعاارسإ رخال 00 00 انارة مرش !لروستنماثلاو

 0 عد ملاوا نقلنا عفو شع سااسأأو ةيوقسا ريشا: تجر او راغسلاوك را حر سنت

 ةعافااةر وسءاطعاب نو ريشعلاوةمدنغا اوةوزغلا تاون 2 ىدقلا مقر رس نا

 هللادإ اهل د 2 ,ا وص ةعانودماخ اةرغةعب ساهم هةعاف تانآ ا عسيسدجلاةروسنأ ملعا (ثااثلا 45

 ١ اوكسعنودياعلاو نيدلا مربكلاعاوكست نوغث ا1ئاو محرلان + رلاهوةناوعكءانوح -ارلاو نيملاغلابر

 ١ وكسع نومهم او مقتسللا طارصلااندهاباو كسع نوومةمساو نيعتسن لانا ,اوكسع نواكو:ملاودبعت ُكاباب

 نبل لاق نيدماحلاةمار كاماوةماركو موةلكدل للا عتهتلار ؟دنةروملارخ ىلا وها هتمعنأ نيذالا طارصإ

 لالا نيفرمش نو امم
 لكرش نمو راسمنلاو
 قرطد اقراطالا قراط

 انجرا ندجراب ريس

 لك تعسوئئااكةجرب

 طا س بط | ىمن
 تاوغتاذاو ص صم ىدابعا,ىلاع7هوقنيسفئاها ةمار ورو نا ةراجت نوجربلاق نيجارلا ةما راحو
 تاذالاب ىدان ناليغلا توالي نودي هلال لو ةيباول اوراس حااار كو 0 م 0

 0 8 قيركلا م اركو اوماقتسما عدتلاانب ر ولائم نا ىلا تاق نيش ةبار ارو ”الاوا.ندلا ىف. فاك": ,

 ذوعأل ميلف عْرذ نمو قنا اريسفت ىفاذك مدهعب فوأ ىدوعباوفوأ اولاقع هنو. و مهم ىلاعت ةلوق نيمهملا
 5 و 32065

 نمتاماّملا هللا ا ةعافلال' ”اضفىف فعلا نآر ل اوىفاثملا ماع.سل اتيت 1دقلوةن ”الالوزث ىف لصف

 نيون داضرمو بان ءاطعو داق لوةوهو باتكل اةحاف ىهامهنءهنلا ىذر ىلعو زر علاق ىفاثلانماعبس كايت ادقاو ىلاعت هلوق
 محو هيلعهللا ىل_صدتنا لور لاق لاق هنءىلاغت هللا ىذرةرب ره ىفأ نع (ىورو) 0-2 ,دبعسو نسال
 ةكاف ىهىفاثملا ب بسلا ىفلاقهزعهللا ىذردوء سمنان و ملقعلات .ارغلاو ف اثم لاعب لاى هن ارملا مأ

 ىلاعت هلوقلو زرت سيف رك ذنويعلاناسن اف (لاق) ل.زغتلا لاعمىفاذك آر قلارثاسوهنارقلاو باتكسلا

 لفاوة عبس ىهو ميافعلا-« ماشل !نستم دق ىل_هج ىنأري هنأ ميلخ لا نآرقلاو ىناثملا نماعبسئلاني" "ادقلو

 هللالوسر لابس رظفنع وو ىرع هبا ارثك ابواهعلا تور اخ هاا وسر تا ماا

 ندا .رظشت الفلفاوت عسبس ناكم كاملا نماعبس كانت دق او تازئف هراحص اةجاحملسو «.اعهنلا ىلص

 نمو واقل بيطأ جاكي ءعضاوت اف مها كان ضفخاو 05 ,امه أ ىلءنزحتالو ةيندلاابندلا عاتموهو لهج

 ا جلس سشال وسونأ رابخالا ضب (فو) نايبلاس ورفاذك ايندإابابسأ نمنحياةمهرفلا
 باذعو نينئمؤملاب اونو ةرخ ”الاءاقيو امن دلاءامفو م-ماعشاءامعتنو ,رك اذ اذن . هبادفص أ عماسلاج 3و

 نأونيطا.ثلاتازمه

 د١ نم 5 !تورصخإ
 لةيلف ىمأ هباغنمو
 ليكولا منأ وهلا ىسح

 هو نمو ىاس د
 وال ةءالف هراتالامهل

 اذكواذ_ك تاعفىأ



1 

 كا هالسااوةالصلا هيل ىنلالا ف هوذدب رع طوارو رسو سانلا نم ةود معمذا نب رفاكلا
 هللالوسرلاقفثااذام-هر و رسو ةكمفلفاوقلال لوح داذهمال اوسراب ليقف ةكملهأ قر ورمدلاو ةددلا

 . | هلفاقلفاوقلالخرتتلعج وذلث ىلعاو ساذ اوجرفن مهم ربت ةعنوراظ ذو جرخلذاو موق لو يلعدقلا ىلسم
 : راظنامإف ١» 1 لحد يدنيدعىب ةلفاقمزهو مئاهىب ةهإفاقءدهو < هم٠» اس هلفاقءذه سانلالاقو "لذاك

 هللا ىلصهتنالوسر ب اة ىف لحد م درو رشو وهلا اومآو مهن ْز :ومهلاجنىلاو مهمل املسو هماعفتلا ىلصالل'لوسر

 هللا لسد هقالوسرثا رهان نوكيا شاو ديو مايأذ>«نيعئاحاوناك هباصص أ نالمغكالذ نم لو هيلع
 ١

 لاَعف هتعاسن ءلد رمجلزنف لك ًاانطعب لواريثك الامراغكل !ىطع أ ىلاعت هللا نا هسفن مملاقو روم لع
 باوي' ةعبسا راق ىلعهللا مرحة دتافل اىنعب ىفاملانءاعبس كانيت ادقلو كل لوةبىلاعتو كرابتهنن' نادت
 ١ ةثراهعسإ نسيب انروابنمل ذفأ ةروس_:كلا ىف سلو توملاى؟ماسلاالاءاد لكن مءاغشش ىهو مليح

 نمةمالاهذهىلعةر و تلزندق مويلا نأ اولد امهللاقفانريمألب واندي#.ايشالاماولاةهدنعةسلابالا تعمتجا

 ||| هتيطعأىذلا اذهفكر مور دبك لطب أدقفا راق عمتوةيط:ال متن او باذ ءالو باس الب ةنجلا لح داهأ رق
 لاقذ لد رج اي هذه لد «ملسو «.لعهللا ىل_صهنلالو -رلاةفراغكسا !ىأ طع 1ك لخاوةلا عسل اهذهمأ اريدخ

 اك در لاط أمة: ءرحفرعاقلا5 لد يمال اوهالصل اهيلعلاقممتعمس كل ةعبسلدمتست أدان لن رب رد

 || رانلا«تةفرحاانرانااف حا رطفبارح فو ف ىفاب وتكمناك ول ملظعلان ارقلا كانت اضن أهلا لاقو

 مريس اذهف ةنسح ةئامىل هتهللاءاطعأن آرقلان ءاؤرحأر ق نمو هعباتمو هطافحو «ثراقراذ مااقرهت فيكف

 : ليربج اياللاق لف اوقلأبت ار ارقاالدة ست ؟1لاقلدريجايريتت آر لا اذدلد :المالسلاو ةالصا اهماعلاةلفاوقلا

 هللاق عت د واهفاموايندلان ُ راس اه! لاس مابا ةعس لك قاسم كايت كن :رلوق» وهقحف درعامدمحشا,لاق

 همركب هلل! كالت ىفنيكرسش :ادالوأ نمدلوب دولوملكو رانل اهل ءتبحو نفل ةئاماهمةعاس لكف للاعت

 راقملهأ نع باذعلااهللا عفرب ربو ةليقتسالا ةعمجلا نيب نايا هرفكب وةلمالا كل 7ةمر < مال _سالاب ىلاعتهللا

 لاّمفري ىه مال_سلاود ةالصلاهماعلاةلفاو لا ماري ى 3 اهتدرد هل. ا نينموملا

 كف :رنادس#ءاءلاقم اههفتيطعأامة مرح ف افلا قالة اولار ةعمجل!لدبكست ديكست أمالسسلا هيلع رب ريح

 هيا ناههشرعب فاط نمو لاغت هنلا شر عب فاط ا. ءاكتفا هب فاطن مفاوطلاىفاعوب أ انين ولو

 اموهنل'ردق لة مل نكلو

 ىدى س م لعفءاش
 م ةملع تعصتسانا او

 له سال مؤالا لاق

 الهس «_ةلعحامالا

 نزلا لمحت تنأو

 نءو ى بحالهس
 و' هللا ىلا ة-اح هل ثناك

 3 1 0 ف

 م ع هءود و

 هلنا ىلءىنثب مث نيتعكر

 ىلمهربن ىلع ىل_هنو
 لقماو سو «.لءهللا

 ميسا هلاالا هلاال

 بردلل 'تاوعس 3 علا

 هتلدجلا ماعلا شرعلا

 كلأسأ نيلاعلا بر
 تن ك.جر تابح وم

 ةيدعل اوُدترغغم ارو

 هللا مركب هللا ةماركرك ذات أم س<لاةللار اك ع نءؤمااهاوح فواد عوبسأ ل كفو سيذعت م سما ا ْغ

 لاقاللاقف كاذب ازهلدبتست أ مالسسلا هيلع رب رم لاق ريحخاذهلب لاق لذاوقلا مار ياذهف ةرفغملاب نمؤملا لام 3 9 0
 ِكارفغب راج لكىف ىنوسمرت تارج عسبساضيأ كانت 1لوقب كب رشاد املاك تب .طعأامةهرحىرعاف 4 8 0 :
 هلثن اكن م و توج أر ا ترمأ ىنا لوب كب رنالاق خ ترطعأ امة رح فر عاقله ربجلاةريخ اذهل الا مرآب اهتيشقألا اضز 1 اوقلا مأ كريس خاذهفاهجني ءارلا ىلدو كاع موجب اول 1نمايابةرجلكدسنو رئابكلانم:ريبكك تمالو || - 00

 "م | ءاوعخاذ هتالصا اتا وق تام سد مول هون لك ىفدتمال و كلءاعذ|اباهلهأو نيسضرأ ر ١ ع و اهلهأ | اوتاو

 || نكلو هيانعتمامىلا ك.نيعندمئال مالا هيلع ربجلاقريخ اذه مالّسلاوةالصلا هيلع ىنلالاةلفاوقلا
 | 0 زا اعل كينعدغالا بو ءلعتاى لس تاايلوسرأرث هءكلتمرك ًاامىلارظنأ

 ارو هاطلتسو كولا كوان ل بىةءلجربالوايندلا لج ربانأ ]تس 0 يدوم دلخلانو -

 ” || نصف أ ضوتيلفةرورذ

 سم ى سان هءوضو
 9 0 كلو ىلدنو

 كلأخأ 1 نا عااوعد
 مث

 | نعول ازيك ملأ ةوسرو قلوه ,قد-اهطععن لو مالسلا هر لعلب 0 ع دي هحولاو
 ىخربك الا خيل نع ةعافلاريسفت فلق ةعافلا لئاضف ىف :دراولا ةصصلا ث : داحالا ىف لصف دنا : دأب هجرلا يأ

 0 ماطق ريغ نم دجاو سفن ىفا بنام. باهل هف باتكلااةعاذت أر قاذاتاسو :فلاىف ءرس هللا س دق ىل رعل نب نيدلا 0 0 !

 || ىدحاةنسل هوملاةنبدعىرانكبهدلاو فورعملاهخغلا ىلأ نب ىلع نسملا ونأ ىنثدحدمل مياتعا هاب ل 2 عم ىجاح
 1 اقلاسل لود ىر وباسم ا ارجأ نب كرامملا 0 اوةب ىنوطلا لضغل ا بأن عتعمسدقلا افلاسلاقوةئاعسو س ب قهعفشذ مهللإ



 ال

 فو رعملاهللا معن ءاقلا لاو ىثاشلا ىلع دمت ركب أن ءافلا-لاّقوىو رهلا د نب لضغل اركبىنأ ن نعأ

 قارولاى < نب ىلءنن دن هللا دمع ءافلاحلاقو لذفلا نب دمر كب ىلأ نعافلا-لاقو تسرب رول فكانأ]| 1

 نءاىتثدحاغلا-لاقوىواعا نسما نيد نعافلا-لاقو همة غالب والا سول نيد ناغاح اقرأ :
 سناىثثد-افلاحلاةو ركمرعلا ىمو منن رابع دج انلابلاو ىحلا رارك . وثأىثدحاغلاسلاق رىسنعأا] ٠

 الاس إسو هيلعملا ىله نام دملا دج نان احقيدصاا اركي ىف !نءافلاح ىتلاط طىلا نب ىلعن ءافااع كالامزا

 قزعب لليفارم ءاارىلاعت هللا لاقو ىل فارسا نعاف احمالسااهيلعم.ئاك ده ,ع افلا مالسلا هياعل, ريج نع

 دقىف أ ىلءاودوتاةداوة سمر اتكسااةحتافب هإ هدم نوسرلا نعنرلاهللامس ارق نم ىركو ىدو>و ىلالحو
 باذعو ريما راذدنموريجأو راذلاب هناسلقرحأالو تائيساا<_:ءتزواكتو نا :سملا«:«تابقو 4ترغخ
 ناببلاحو ر فهل مو ىسهتن انيعج اءاملوالاو ءامسذالا لمة ىفاةلد و ربك الاعْزغلا دامانعلا ملاذ راثلا
 لدذ ا رصسملا لس و هلغفبلا ل سلا عك لاق تخل فر رز 2 1نَعَف جاعشلا( يرخ رخآ و امه ريغو

 تعطقل> .راب4لاقف لسع وهيلعدللا ىلصىنلاهأع رؤي اعلاب درت دجلا لاق ءذوعت وةالصلا حت فاف ىلدن ل + -ٍر

 هتالصدسسأ |دقذ ةنا ل ردوةذاهك رب نذ دج !نممسحرلان >رلا هيا مع نتأتلءامأ 0

 ردلا فاذكمم - لا رل'هللاممسبت اب 1عسبسباتكلا ةحافلاف ىلع جرخأو)

 ةعكر 0 روثتداع رتنأأ و ىلاي هللا لوس .رابتاقلاة هنأ هنعدتلا ىخضرءادردلا بأ نع (ىو 0 روثنملا

 تارعل و مقبلا ئزحتالامئِر هات كلل ةحتافزع زعل .و هعمل ىلا سلا باتكسلا :تابالاابيفًرقأال

 باتكسلاةتافنا مو هنلعمت ل ملا: فتكا اع عل ةأالامخاوذو5 :رقبلات أو ارداع رددئاملاوءاسنلاو

 باتكلاةحتافت رانا ازيا ةفكف تأ ارقلاعش ونازيملاةفكفتعضوباتكلاةانتأولو تار هلام ئزحت

 نآرةلاو نازي هك قمياع كاك !ةحافنأول ريغصلا عماج اد او زافو ةحتاغلارارمسا ىفاذكت اره عسيس
 (لاق) رولا ردلاو تاببلاح و رفاذكت ارم عبس نار هلا ىلهباتكسلاةعاف تاضغا ىرخالا ةفكسلاىف
 ىسفن ىذلاولاقفن 51 ارقلاعأ ارق :الصا فارقت فيك هنع هنفاىطربعكن ب الإ سو هباعهنلا ل هنلالو -ر أ

 ىذلا ميظعلا آر ل ا ا .ارخلاىفالو روبزلا ىفالو ىل ءاافالوةاروتلا ف تلزنأ مهدد ا

 ا رقنملاةلسو هيلعهتلا ىلهىنلانأ هذعهّنلا ذر بك نب ىلأ نع (ةياو ردفو) جياصملا فا ذكهتيطأ

 هلوتارم عبس مال سا! امهماءمهارباو سن ردا فو نآرةلاورونزلاو ليكنالاوةاروتلارقامغاكف باتاكلا
 لوسرلاةهنعهللاىذرةر' /رد أ نع( هي اور فو) ضرالاو ءاسمساا نيبامةحرد لك ةنلطاىفةحرد فرح لكن

 ةالصلا<لعلاَعف نارقلا ما ار هف:السصدلا فأر هن فمك هن عهللا ىذ ربعك ن ]نب ىنال مو < لعللا ىلص هللا

 ىلاثملا نم سا مئاواهل* *من :ارغاافالوروب زلاىفالو ل .كالافالوةارودلا تاز ازثأا مهدي ىسفن ىذلاو مالسلاو

 نعدل# اضف قديس ولأ (ح جرخأو ) ةعاغلارب اريسفت ”ىفاذكنس-ثد دحاذ هلاقو ىذهرثلا» اور وملظعلا آر ةلاوأ

 نآ ارغلاو روبزلاو ليتالاوةار وتلا أر 1في لاةحافرقن مل سو هيلعهللا ىلسهتلالوسرلاق نسا
 لو هملعهتلا ىلطهّنلال |وسرلاةلاق هذع هللا ضر تماصلان ةداش رع م احاوىنطقرادلا (جرخأو)
 وبار ىرادااو ىرا ضااودجأ (حزخأو) روثنلاردلاىفاذك امءاضو ءاهربغ سد اواهري:نءضوءنارقلا

 كيعس لأ نءوقومااو معن 21 و هبو دلضنت وك الاون امن اور رحب ا ونايفسنب نسحلاو ىناسئلاودواد |[

 قيئاتنأ كهتم الامن ت تن :ا2تداسو ستار دو كمت لسنا قابوس لاق ىلع ملا نيا

 تارقاا فر وس ملفعأ كا عأالأ لاق اءداذالو-رالوهنلاو ..قسا هللا لة. ملأ لانقف ىلهأ تنك تاقف
 ةروس مب انءأ كي_:لءأالأ ت اقَّكن اهلبا لوسرا تاق : جر نأ اندرأا!فىدربذعخاف روهسسملا نمس رخت نأ لبق

 نان( رافو) هتيتوأىذلام ءانعلا نارقلاو ىاثملا ءسااىهنيلاعلا برهتيدجلالاق تارقلاىف

 تارقلاىفالو رو زلافالو لالا الو ارو: ىف تازث امهدس ىسمغن ىذلاز لاق لو هيلعدتلا ىلص ىقطسملا
 قهببلا | قيناودج ا (جرتأر) ها ةنيضاغنلا طا نارقلاو قاتلا تالازا نانلا نويل رخأو) ها هتيطعأ ىذلا مظعلا نآر آرهلا و ىناثملاعبساللاقوأ ىاثملا نم عسبسلل اهئاواهلثم

 2 هك د نعدسع ولا( 1

 اظذحدا ار مو و سم ف

 1 اذافنار هلا

 نأ عاطتسان اف ةعجلا

 خالل بالا ثلث موق

 ةسعاس اسمناف مسقيأف

 ابمذ ءاعدلاو ةدوهشم

 ا اع
 عطقسإ متاقام طسو قف

 عد رآىبد.فاهلوأ ىف

 كوالا ف ارقد تاسكر

 سةر وسوةتافلا

 م>وةخافلاةيناثلافو

 ةسئلاثلافو ثاحدلا

 ليزتت ملاو ة-كافلا

 ةعنارلا فو ةدوسلا

 كلملا كرابتو هحئافلا

 ده_-شنلا نم عرفاذاف

 نسل و هتلادمعاذ

 لصيل و هللا ىلع ءانغلا

 «.لعهتلاىلص ىلا لع

 نيبنلا رئاس ىلءوملسو
 نينمؤمالرفعتسسلو
 هناودالو تان..وملاو

 متاعالاب . وقيسْنيذا

 مهللاكلذرخ 1ىف لقمل
 ىداعملا كرت ىنجرا

 ىجراو”ىتنيةبأامادبأ
 ىينعتالام فاك نأ

 رظنلا نس >ىئةزراو

 مهللا ىنع كيضرب اف
 ضرالاوتا وعسل ١ عي

 ماركالاو لالسجلا اذ
 كلأسأ مارتالىتلاةزعلاوألا .

 كلال_نوسراب هللأاب
 مزان نأ كلوحو رونو



 مكب :- ىلا

 .دان أن أ ىتةزراوىنتلع
 ك.يضرب ىذلاو غل ا ىلع
 تاومسلا عج ذي مهللا ع
 ا لالملا اذ ضرالاو
 ىلاةرعلاو مارك الاو
 هللااب كلأسأ مارتال
 ر و و كلالع نون ران

 كب ا ” روحت ”نأك وج و

 هر نقلطت نأ او ىرمدد

 هن ر فت 7نأو ىناسل

 هبحرشتنأو ىافنع
 هيل سغت نأو ىردص

 ىلع ئتيعدال هناقىندن

 هيتودالو كريغ قحلا

 ةوةالولو-الو تنآالا
 مهلفعلا ىلعلاهتلايالا

 5 ثالث كلذ لعفت

 باح اعيس وأاسدنوأ

 ىجثعب ىذلاو هللاثذاب
 طقانمؤ ءأاطح ا امقدلاب

 وأ اطخااذاو سمت
 بنود 500 تن

 هللالا هريدهلف 7 نا

 مهللالوقي مث لجوزع
 اهنمكلا بونأىنا

 هنأ ادبأ اهلل اعج راد

 ن عجر ال2
 نماه سم كلذ

 موشي انف تنذي لجو
 ماس روم
 بندا !كلذإهللارفغ5سإ
 ىابحوع هلرغغالا

 ىص ينلا ىلا لج ابو
 اقف مسوهيلعمللا

 )ا

 نم (مك ااوقجبلاو) نيااعلابرهتدجلانارقلاف:روسريخخأ هنعهنلاىضر رباجنِهّنادبع ثبدحنم
 ا نخأو) نيلاعلاب رهتادجلاتآرقلالضفأ مالسلاوءالدلاهياعلاق هذعهنلا ىذر رسنأ ثيدح
 قييلاوك احلا (جرخأو) لاق باتكلاةتاش سو هبلعمقا لسمو رذوعلا# دب زب نب بئاسلا

 ىلا باع ان ملجر ىف لزغف هلريسم ف مالسسل اوةالعلا هيلع يتلا تاك لاق هنعهللا ىذر نأ انعامهريشو

 َنيملاعلا بره دا هملعالتف نا نارقلا لضغب رب أ الآ لاقف مالس.لا اوةالصلاهيلءىنلاهما|تفتلاف هينح

 هيلعهتلا ىلسمتنالوسر لاق هئءدهليأ ىذرةماما لأن ع ىللبدلاو هن ودرمنب اونخاربالاو خلا وبأ (جرخأو)

 ةرقيلاةروسمت اونو ىءركل اة اوباتكلا مان هريغئم هنمل زن شرعلا تزنكن متلزلأ أع رأ لو

 باتكلا ةحتافلاق امهنعهّنلاىذر سامعنء | ثب دج نعددج نم دع 6 رخأو) روثنملاردلا ىفاذكرتوكلاو
 سو هيلعهنا ىلص ىننلا نعامبنء هكا ىذ ر سابع ١غ نعقيهيبلا(ح رخآو) ناعتالافاذك نآرقا ا ىناثلدعت
 هللالاق مالسا او ةال ل اهلعلاةىلبق نيل سرملاوءا..ذنالا نمهسحأأ ىلءاهلزند 12 :روس ىلع لزن !ىلاعتهنناتا لاق

 اذافمهنيب وىيب ةبآو مهلاهغمنو ىلاهغصت تلعج باتكسل اة حاف ىدابعنيب وىنيبةر وسلا هذهتمست ىلاعت
 ىف :رام>رلارخ“”ال انمى راامهدح أن يقبق هر نم عسأب ىناعدىدبعملاعتهنلالاقمح ل !نجرلاهليا معسل ديعلالاق

 نيلاعلابرديعلا لاقاذاذ قدجو ىدبع نركشمللاعت هلالاق هتيدجل اد عل 'لاقاذاذتاقمةرامه لاك جترلا نم
 لكبرو قلختابرو نيطامشل او ةكنئالملاو ناو سنالا برنيملاعلا برب ىنعن نيملاعل ابر ىناىدمعدهشهتلالاق
 هللالاقباسح _ا موب ىتعي نيدلا موي كل امدسبعل الاقاذاو ىدبعف د لاعتهللالوقب محرلا نحرلا لاق ادافئش

 ليعأ كابالاقاذاو ىدبع ىلع ىننأ آد ةف نيدلا مول كلاملاةاذاو ىريغد أ نيدلا مول كلامال نأ ىدبعدهش ىلاعت

 هذهفنيعتس ىاأباو ىلهذهفد بعد ىابا ىدبعيب وىب ,ازهىلاعت هللا لاةنيعتسن كاباودحوأ اوديعأهللا ىعي

 ريغنمد لكتالمالسالا نيد ىنعب ( مم مهقمسملا طارصلا )ان دشرا (اندها) ةر وسلاةيقبوي لأسامىديعلو 4
 بوذا ري) ةوبنلاو مالسالاب (مهاعتمعنأن يذلا طارصإ) ديحوتلاهيفسيلذا ميقتسع سيل مالسالا
 ْ هللامهلض آى راصنلا مه و(نيلاضل االو): د وهيل اءالؤهو مهماعتنضغنيذل هالو وهن درب ريغان دش :رآلوق ]وقد ,( مولع

 || ايندلا فاناكمرمت كماوأ توغاطلا دعو رد زانؤلاو ةدرقلا مهمل هذ مهلعهتلا بضغرهتيصعبفىدهل ادعي

 نيململا نمىدهلا ل بسن لضأ ىنعب نينا نمليبساا ءاوسنعلضأو رانلا نمالزةمرمن ىنءبةرخ“الاو
 لاقمالسلاو ةالصلا هياعلاق ىلاعت هللا مكب < نيمآاولوقفنيلاضلا الومامالا لاقاذاف لو هيلعهللا ىلص ىنلا لاق

 اذهليقناةيقرهوق ىهبلالاق «زانلا نمل: ىدهلا ىلءكعبتانمو كنتم ةاعنو كت احن هذهدجتامىل
 بعكنب ىنأنعىاريطلا (جرخأو) ىلاعت هللا ءاسأ نم. ذرلاو تاقيفر وها انعاو ل صال ق معو يضعن

 تايآعسس كييلع تازئأ مداني 3 رلاق مباتكسلا ةحتاف مل سو «ياعهتلا ىلص هنا ل وسر اردلاق هنعهللا ذر

 ىنيبىتلاو نيدلا مول كلام مي>رلا نجحرلا نيملاعلابرهتادجلا ىل تاااماذ كنيب ونين ةدحاوو كاالثو ثالث
 نيذأا طارمص ميقتسملاطارصلا ايدها كل ىتلاامأو تانوعلا لو ةذابعلا كنس نيعتسا كاباودبعن كاباكننبو
 ديعسولأ (لاقو) ىط ءومسلا مامالل ر وشنملا رمل فدك ولان االو مباع رولا ريغ مهاعشمعتأ

 ىيبةروسلاهذهتمسقىلاعتهنن' لاقدقهنا (ىلوالاةراشالا) تاراشاثدحلا اذه ىف لاعت هللا هجر ىنذملا

 ىلع لو نيعةفرطءودعن لنيذلاءاسعسلا ةكالمنيبالو ليئاكم و لبريج نيد لقب لو نيه دن ىدبعنبو
 لجو لسو هيلع مننا ىلس دمت لجل كلذ لاقواو نير ”الاوزيلوالادمسوهىذلا مالسلاوالصلاهيلعد# نيب و

 ىماعل اىدبعل ركو ىلضف قلختا لعيل ىماعل اىدبعنيب و ىئبيةر ولسل ازعل لاق لتس ول رج
 ىدبعظف ىدبعلاهفصتو ىلاهغصت ىديعزيب و ىتبب ةروسل هذ هتعسق اع لالا (ميناثلادرإ اشالاو

 | هنأ (ةثلاثلاةراشالا) مي رك هلا هنأ ق احا لعل ىدبعءبنصن نمرثك أىبصن لعجأ لو ةروببلا هّتيطعأ ىف

 ]| تامعبسثيدحلا اذ_هىفهد.ء رك ذفىدعىندجىلاعت لاق نيملاعلا برهتيدجلا دبعلا لاقاذا ىلاعت لاق

 قيل دحوم رك ذريسوىذبع ىندجلاق م هلذفو هنانسحاو ةفاعلو همر كداب اعلا لب عيل هامصعو هتاف عم

 تاومممللا
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 ىنالاة دا سدقنو لدم مسن نمنواولاف مهوءامسلالهأو ةكئالملادمع نالذ عفن لو نيضرالاوتاوءسلا |||
 مهاب رفتمهلايثدلا كلوا هدمبع و ىدبعلاقف هسفن ىلا دبعلا فاض أى عت هنأ ( ةعب ارلا: :راشالا) نولعتالامملعأ أَ

 دبعال ىلاعتهتنانمةب وجالاهذهنأ (معاو) كولل'كلامدبهوهنلرفننوكيالفيكف ول اديب تونك ||
 ملسءوك راخلا( جي و أو) ىنذحلا مالكى-هتنابوفذلل ةرفغمىضاعللوةعاط! الوبقن روكا عسيطمال نيهو ىلع

 َّش رهف ىلا لصتملاد:سلابىرابنالا نب اوري حب اوهحامثباواسذلاو ىذم رتل اودو ادوبأو أ ومملا ف كلامو

 عباد ىاهف 5 [رقلا مايا مفارش ملال رم لو هيلعمتلا ىلص هنا لوس رلاق لوقي «نعىلاعت هللا ىذ 7

 اهبأرقالاّقذ ىارذزمغف مامالاءار ووك ًاانامح أ ىناةرب رهابأ »تلف ىوارلا لاق مانريغجادح ىهجادخ

 دبعنيد و ىدد ةالدلاتمسق ىلاعتهنيا لاق لوقد ,مل- ءوهملعهللا ىل_صدللا ل ]وسر تم“ ىناوكل ف: ىف ىسرافأب

 برهتد+ل اد بعلا لوةباورقالسو «.لعمتلا ىلسهقنالوسرلاةلأ-امىدبعلو ىد. علاه هذوىلاههدنخ نيفصت
 ديعلال وعن ىدسعىلع ىنثأ ىلاعتهللالوقد محرلانجرلا دعا الوب ىدبع ىدج ىلا عت هللا ل وةيفنيملاعلا

 هيكل هذه ىلاعت هللا لوقي نيعّتسسن كاياو دبعت كانادبعلا لود ىدبعىف د: ىل هز هنبالوةب نمدلا موي كلام

 بوغملاريغ مهلعتمعتأ نيذلا طارص مقسما طارصلااندهادبعلا لوب لأسامىديعلو ىدبعيد و نيب
 دوادوبأو دج أو اسمو ىراضا !( رخو )هنلالوسرقد_كلأسامىدبعلو ىدبع ءالؤوف نيلاضا الو مهماع

 ع مناةالساللاف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع هنع ىلا عت هللاىذ ر سن | نعهحام نبا اوىاسنل اوىذمرتلاو

 انساه امهنعىلاعتهلاىضرسايءنبانعاسنلاولسم (جرخأو) ريغدلا عماجلا ىفازكباتكمل اةكاشب

 ىلا هريصب لب ربج مفرف هقوذ نماضةن مه-ذا مالسلا هياعلد ريجه دعو سااج لو هيلعهنلا ىلصهنلا لو سر
 رمشب أل اَقف ملسو هيلع هقنا لد ىنل 'ىاف كال م«:ملزن لاقف طق تش ملءاعسلا نم هذ دة باب اذه لاهقفءاسعملا

 | فاذكهتبتوأالاامهتمفّوح رقي لةر قبل ةروسمهت اونو باتكل اةحتا البق ىنامهت د لوام هموت دقني رون
 ًارفاو ءايدثالابطخ ادمان ب ارعملا هليل لسو هيلعللا لص نال لاقل + وز هللانأ (ىودو) ةدئافل ارارسأ

 نعو) نبذل نمدحأ اهوملا كة بس: مل شرعل ازونك نمنازغك اههئافةرقبلاةروسمتاوحخو تارقلا مأ مهل
 رازنلاهاو رتوملاالائث لكن متن دةفدح أ هتناوه لوبا: كلا ةختاف تأرق اذاوهنعىل ىتهنلا ىذ ر(سنأ

 بانك اةحعاف تلؤنلاق هذعىلاعت هللا ذر ىلع ن ءهريسفت ىف ىلعثل اولوزنل انايسأى فى ددحاولا(ج زخاو)

 ىنلاعمتنكلاهةبعص 4تناكودي ز ىلأن عىناربطلاجرخأوةتاغلارارس أى اذك شرعلا تنك ن مةكو
 ةالسصلا هيلعىنلا ماعف نآرقلامابأر قد و ماد بال رست داخل ضعنىف مال_بلاوةالصا هلع
 ىلدىننلا ىلا هعفرتةالق ىلأ نع سد رمضا | نبا )ج ردخأو )اهلثمن ارقلاىايلاقمتاومتىت> مساق مالسلاو

 مث نيح هتءاخد ه2 نموهنلا لرد سىفا قف هش نك ناك حف سني -ناةكسلاا ةحتافد هش نملاق راسو هباعهنل

 ىضر وهوج وهلا مركب لاط لأن ىلءعنع (ىور و) رونا اردلاىفاذكسسةتنيح مئانغلادهش نك ناك
 روثزلاو ليحنالاو ءاروتلا ؟رقاسف "كف ناتكلاةحتافأرقنممل_برهلعهتلاىل_مهلل'لوسرلاقلاق هنأ هنع
 ةذجلا ل ديالو راذلا ىلعهد_سج هللا مرحو للا لرب سىفابهذ ضرالا «ىلتاهأر ذة !لكد دعت ماكو ناقرغلاو
 ارقام 'اكف باتكسلا ةكتاف أرق نملاقهنأ لو هيل هللا ىلصىنلانء ( ردن 1ثيدحفو) هنمىنغأءاثالادعب

 فاسأ نأت ممهىأ او تارص عبس مالسلا مهماعممشا را سدا رد'م «وزوب زلاو ليسا ايوا
 ) رح ثيذحيف و)تا صثالثاماث انقل نوط نكل اوىلهنلانذأي لذ تاج ردلان مفرح لك نب روكي ام ك١

 قوذ ترطنذ شرع اتدت تفقو ىنىرسأ هل لاق هنامل و« ءاءدللا ىلص ىبل !نءهنعىلاعت هللا ىضذر ىلءنع

 نرابتاةننارهل اعيجرخ ” الافوناتكسا 'ةعافبوةكامهد>[فتوقابو ردن ني ةلعم زي دول ثد رف

 نماعمس كانبت ادقلو ىلاعتهلوةوهوام مكتمأو كتمرك ادة ىلاءتبرلالاقف ن.-وىال انيذهبىتءأ مركأ

 ةصماهأر فن «تايآعسب_,هدناي ىلاعت لاق باتكلا ةحتافأر قب نمباوثامو برايت اقف ماع انارقلاو ىناثملا

 ىلاعت لاقة سمن آرقلا أرق نملاف برايثا ذة. الاب اوي ةعبساهل ىل عتهلوقل موج باولأ ةعيسس هيلع ءرح

 (رارءالاةني رض - 1 )

 لاقفءاب ونذاوهايونذاو

 مسواكنرغغممهللا لت

 ىحرأ كتجرو ىوفذ نم
 اهلاقذ ىلع نم ىدنع

 لاق ع داعف دع لاق ُ

 رعلاةم.داعف لامع

 رغغدةفمف لاّد دام

 هبا نا سم كلهلبا

 ديالا دلع

 هىسمبوةءلراهنلابهدب
 سلا علطت تحيل
 ارسم رغم نم

 هننالوسرايلاتف لبر
 بتكي لاق بنطاندحأ
 هنمرغغتس مثلاق يلع

 هلرغفغ لاق بوي و
 دوعيفلاقهيلع باتي و
 هيلعبتك,لاق تنذر
 4م رش 24 هسا م لاو

 هل اروسعب لاق ب ومد و

 لعءالو«اءباتيو
 س ط اولمت ىت هّللا

 رطملا وت اذاو

 مث بكرا ىلءاو:لف
 وع برايبرااواوةيا
 مهللا ءاقساسالا ءاعدو

 مهللاانقسا مهالاانقسا
 08 مهللا خ انمسا

 انثغأ مهللاانثغأ مهللا

 جرخاماماناكن او م
 سهلا بحاس ادياذا

 ريكفريذملا ىلءدءةف

 لاقم لوز عهللادجو
 نيملاعلا بر هلليدجلا

 مون كلام ممحرلا نوحرلا



 لع هلياالاهلاال ندلا

 هللاتنأ م-هلال ادب رباه
 نو ىغلاثن ؟الاهلاال

 اند لزنأ ءارهفلا

 تلزنأاملعجاو ثيغلا
 ىلا اال و ةوذ اذماع

1 
 مهبط ضان ردو
 هرهط ساخلاىلالوع

 خارودوه٠ادر لو حو
 ىل_عل بقدم هيد
 ىل-_هيفلزتي و ساثلا
 سم تخد نيدعكر

 اًمِدْعَم اًممغ انقسا مهللا

 ري_ءاعفاناعن ماش سه

 ريغ صمد الحاع راض

 صم ثنثارريغ دلجآ
 كدامع قسام-هللا

 كتحر مشو كعا و

 د ثمملا كداب ىحأو

 0 أ ىلعلزنأ مهلا

 موالاو ءاهنكسو اهتنيز

 ترغاوانلايحتحاض
 تيار تساوت
 نم تا اري_1لا ىامعم

 ةجرلالزنمواهنكامأ

 ىر- و اهند'عم نم
 اهلهأ ىلع تاكربلا

 تنآ ثبغملا ْتْعْلا

 راقغلارفغتسسسملا
 نمتاما علل ل رف سنذ

 نمكيلا بوتنوان: فذ
 مسهللا انااطة ماوع

 اراردم ءامهسلا ل-رأف

 فكأوثيغلاب ل هاو

2 
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 | 00 زالث تب رف والا ف تراظذفاهيلعالا ةمعنلا نم ة#فحلا ىفامو ةنملا ىف رحت فرح لك هيامعأ
 اةنآ + |عضو مى ىعلاق < «2الئلاراونالا هذهامب رابتلةفةنكمأ ب ارادب رايتاقفدح هاو هلو سن وى

 ذو ءو>و ىلاع:لاق باحالب ةماقلا مول ىسجوراقني ةساهأ ارقند مىتعنوىههدئهلاقذىد هركملاة با

 هاا
0 

 ا ة-حرتونامع ى“ هلن ةرم موب لكاهأرقن مذ [نوناع ىهو نارقل اتلث :ىسهةسامأو ةرطانا هير ىلا ةرمذأن

 نم قوطب قوط هربق ن مثعن . اذاق هثعب دنع نورتو هريقف تورش عو هبومذذع نورس ث و هنامح ف نورمشع

 : هيلعدهءاقفر نمةنحلا ف نوكيو رمز لوأ ف عماللاو فطادنا رباك طا ارهلا ىلعرع وراقولا جياتي يوثورون

 رك اتعرالار 00

 دجئايإ بو ياعمتلا لص نا مالسلا هلع رب رمح لاق رح 0 د قو) قبو لمينا ءنيرا اا

 ممالسلاو ةالصااهيلعلاّدنلا مهيذعتال تنم بانكلا :تانتلز :الف كتم ىلءباذعلاىشأ تنك

 4 أرق ةنممدبس أ منان اونا ولأ ا سلا نع دفوز رسما ونين ءالاهدع .وىلاعتهللانال لاقل ريجأب

 رصةنا (ريهنا فدر و ) ىننحلاريسغ:ىفاذكنيلا-اهلع كتم رف منهج آي ىلءابا وأ اقمط أ 7 تراس

 0 فيس انةروسأ رقم ن'لمدنالا فر تانا هيف تكواباكمذع هللا ىطرراطخلا نب ربعىلا تك مقرلا اله

 اورطناف هد لك ليحتالا ىفاهانبلط دقفءافلاوءاظا اوني شلاو ىازلاوءادتاو مخ اوءاثلاىه وة ا فرحأ

 لاع م سو هيلعهتلا ىلس# هللالوسرنادكأ ارمدخ اهنا.“ 5 «:>-ىلاعت هللا ىذررع رئاظف 3 انك ىفا هنو دحت لد

 يطررعبتكذ فورالاهذهن ءةلاخ ناكل !ةدعافنانيذمو ماربمأ ان« عىلاعت هللا ىدربعك نيب ىلأ

 : ضعب لاقو ) ةدازؤجشلا ىاذكمالسالا ىلع امو لس ؟باتكسا هيلا خاب الذ مورلار ه.ةىلا كلذ, هنعىلاعت هللا

 | ةمايقلا مول روبثاهئراقلنو كالزأ ىل-ليلد ءاثل نماهواحنن' ةراشالا قد راطب اهفىلاعت هللا مهجر (اسمعلا
 ناف ىلاعت هلوقل مغ !نماي>انن وكب نأ ىلع ليلد م !نماهوملتو اد>اواروبث مو.لا اوعدناليلاعت هلوقل
 ايندلارسحت ىلاعت لاق اك ةرحخ ” الاوان دلارس ما عراق توك. تأ ىلءليلدءاخللا نعاهولنو ىوأملا ىدمخلا
 ىشسالن أ ىلع ىلادنيشلان ءاهوأدثو قمهشو ًاريفزا مراقل نوكمال نأ ىلع لد ىازلا ن ءاهواحنو ةرحخ“ الاو

 هلوقل ىلغلا ئراقل نوكمالنأ ىلع ليلدءااغل !نماهوانو شالو لضدالف ىاده عسبتا نة ىلاعت لاقاهئراق
 قفى ١ رفولاعتهلنالاقك قارذا راق نو بال نأ ىلع لءلدءاغل !نعاهولحر ىوشلل ةعازن ىلقلا هنا الك اعت

 أ 00 ل ا 0

 أ ىأ دولا وكذا عناق دولا راقت نوكر نأ لفل ءادءاملان اطول ع

 ىف_بملا اونسح ؟نيذال ىلاعت لاق:داب ان زائرا ةل ن وك نأ ىلع ل. دىازلاع نماهول وجب ورخلا ايل نوال

 اهولدتو اروهطابارش مهم رمهاقسو ىلاعت لاق بار للا عراقل نوكي تأ ىلءليلدنيشلان ءاهولشو ةدايزو

 ٍْ نآ لع لال دءاقلا نع اهواتو تومعولالطف نات 1اناىلاعت لاق ةذهلالالط ىف توك تأ ىلع لدلد» اظلانع

 نع (ىودو) همالكى هنا اريمك الضؤهنلا نم مهل نأب نينمؤملار ب وىلاعتلاقريبك لضف اه ءراقا توك
 اعلا يلفت انعب موقلاتأ اعوف مام نع ىلاعت هللا ىذرىرد1 نار رعس ىأ نعو اعل !ةفيدح

 : | راع سي باذعلا فرب و نلاعا هننا عميق نيملاعلا ب رهتلد+ ابتكملا فم ايبصنم-_سأرقبفايضقم

 ةرشع منغ ةرمش- لاقهز 1 سوهلعمتلا ل صئتتلانع(ىور و)لداعنب اريسفتوةدعافل اريسفت ىناذك ة دس

 ةعقاولاةروسو ةمامقلا لاو ها عني تاخدلاةرو و ةمايقلا شامععنت سد ةروسوب رلا بضغ :ءةعافل ةروس

 | 07 او ام كناتارو د عنخ ئكلاةرودوريقلاب باذ_ءعنغ كلل اةروسو ةفافلاورقفلا عن

 : :سانلاةروسو نيد ساحل لاس عنع قلغلاةروسو نا ةئلامذعت صالخالاةروسو توم ادت عر 00

 ةقق املا لوب نال سوتلا (ىودو) عيباصملاةاك-ثمو نيقتملاةضو رفاذكساوسولا

 ارقف



 ىبأ نب ىلع )ن وز هعافلاريسفت ىف ذك ترب ريدر ثكو رهفلا هنعهللا ىأ 'صاالخال ردو رهث || 1

 نان ””الاو ى.ركساا ةيآوباتعلا هت ةلاق لبو هدانا ىل هىبأ لا نع «<.:ءىدرو ههحو هللا مركب لاظ

 نيسأم تاقلعمبا سرب عب هوة ىلا كاملا كلام مولى مالسالاهادنع هلوةىلاهللا دهش'مهنارعز 0

 ىلاو ضرالا ىلا: ار اتق شرعلاب نلت هلزم زغب ن ”اهللادار“ اناىنهببا هللا نيب وتاب“ الانيبىأ
 ىلعما ودمةنحلا تاعءجالا الص لكرد قؤىدابع نمدحأن ت7 رقي الث ل ىف ىلاع لاف ُكلِماصع نم

 ةحاح يعم سمول لك هلت دضئالاو: ”راخأ ني عبس مول لك هب هيلاترظنالاوسدقلاه ةريظ -هتنكسأالاو نم ناك ام

 (ىودد) تاما 'حوروتافلارستو ل ملا قذكةرصت الاودسا-و ودع ل ةنق الاول رفا اهاندأ

 تأ اردو شارما لع كن تسون رسو كايتق سم الور :ءىل «:هللاىدر سنع

 (زيطافو) رازملا ءاور تولاالاك ذؤنْئ شلك نمك ؟توالالا تنمأد قف د أهلا اوهلفو ب 0 لاة عاق
 هراسإ قو حانح لا دردبالا .عْ نءفد : الا سأر 11 ارا -ءاق شرعلا تت كام نات للاغت هللا نا

 اذ مح ىلعو ةك الملا ن مغص سأأر لك ىلعو ماظعل سو رلا نءاغل رسم ءاملا حان لك ىلع كلذك
 هندي نيد وهذ . الاةلادهشرسسألا ه هدد ىلعو صالخالاةروسنعالاهد > ىلعو ةنو* كه كافااذر ىلا

 ديعتلابااولاقاذاوةبدالا !نيملاعل ابر هني دجلان و رهف كلما كاذب ىلا نورا 1 اذنك الملا نم تالماغلآ توعمس

 ًارق نبع ضرافاند._.وانهلا نولوةبف ىنكمت :الماي كن «تيضردق اذ ورا اوعفر !مهيلاهماىحوأ اواودح#
 ردلاىف اذك مه ءتدضردق ىف ىتكئالماراو :هشاىلعتهللالوةدف مالسااوةالصا!هماعد#ةمآنم ةحئافلا
 هنلدجلا) دبجاالافاذالاف هلأ زو هيلع هنا لضيبتلا نبه: :عملبا ىضركلام نب سن نع (ىو ر 2( روثنملا

 هللالودي (ميحرلا نجرلارلاقاذاوةرخ ”الاوا.ندلا ىفثالىت عن ىلالجو قزعبةىلاعتهنلالوةبب (نيلاعلا بر
 اذاوهرخ“ الاواندلا فلل ىضفىلاعنهنل' لوب (نيدلا موب ثالام) لاقاذاوةرخ“ الاوا ءفدلاىف كل ىتجرىل عت

 طارصل ايها زلات ذا ورا الاوان ,ةدلا فكل كرم هن ىلا عتهنلا لود (نيعتسُ لاياو لمعت كابا) ل ءلالاق

 هللالوةب (مهماعتمعن ان يذلا طارمد) لاق ذاوةرخ ”الاوامندلا فكل ىتبادهىلاعتهنلالوةنب 6 .

 قرعبف ىلا ءنهللالوقن (موياعروسفملا ريغ) لدا ذاو اوءرخ الا اوايندلا ف كال ىب.-ةءاغش ىأ كل ىتداغ ثىلاعت

 ىنءظءوىلالحو زيف ىلاعت هللالوقي (نيمانيلاضا االو) لقاذاوةرخ“ الاوامندلا فا ىئبر 5 5 ىلااحو

 هللا ىلىنلان ءكور (اضد 08 ءامقشالا ناودزمك سا توجو ادعت تاويل ًافايربكو ا

 ةعساولاةجرلاو وفعلاب لوالاءاسم ا باو 1هلتتف .(نيملا هلابرهشدجلا) ديعلالاقاذال قه سو هيلع
 تقف (نيدلاموبكالام) لاقاذاو: ةرفخملاوةكربلاب ةيناشنا ءاسم“|باولأ لتقف (مي بلا نجرلا ) لاقاذاو

 ءاجسلا ناولأ هلعت قف (نيعتسن كا ُلابا ودب»كانا) لاقاذاو ةعفرلاو :زعلاب ةثلاثل اءاعسل|باوي هيلع 0

 هيادهلا اوريخنابةسماخلا اءاوسلا ناون احتقان ماسلا ارصلا ان دها) لاق اذاوةمدعلاو قف ةو لاي ةعبارلا

 2( لاقاذاو هما ركلا او لاية سداسلاءارهسأ اباوأه مل :تدقذ مويلعشمعتأ نيذإ' طارص) لاقاذاو

 9 ران عةممعلاو مالسالا نيد ىلعتابثلابةعباسلا امس ناونأ هاه تدقذ (نيلاضااالوو ماعبوضغملا

 قرحأ ةسمن (دجلا) ميحرلا نحر هللامعس اهل اق“ اعدلوبقبشرعلاباو:أهياعتةف(نيمآ )لاقاذاو نيلاضلا

 تراصلوالا ل تءعذاذاف فرحأ ةثالث : (3) تاوله س+باوث هل _ةكدجلاد معلا لاق اذافة سجن ةالعلاو

 نك أ اةمناسك هىل 00 دجلادبعلالاقاذا تاجا وب و ةناق

 تعضااذان فرج ا ةناس( نجح رلا) / يمل اونهلىل عنهللا تت «لاعل برش داع لانا اما

 برهتلد_+اديعلالاقاذاف ةءامننورسشعو ةعبرأ مايالاوىل الان اعا ,رافح نيش عوةعإ ر تراس لاوالاىلأ

 نيثالث تراهىلوالا ىلا تمذاذاف فرحأ ةّمس )مم رلا) راهنلاو لال !باوث م 1 ىلاعت هللا بتكن رلا نيملاعلا
 هللا رجم مي>رلان جترلا يملا لاب زمني دجلاديعلا لاةاذاف امول نيثالث تاضمرروشىلاعت هّنلاقاعتو افرح

 ثدح كثرت نم

 ان.اعدوعبو انعفلي

 اسمع اقيطاراع اًددغ

 اعتا ارامدخاق دغزا<

 وع تايذاا عرس“

 ناطالا نب رعقششءاو

 رافغتسالا ىلع دازاف
 اراض ىأر اذاو صم

 كيذوعئاناموللاالبقم

 مهللا هبز امش نم
 هفشك ناو اعفانامنس

 هللادجرسطملو هللا

 ى س د كلذ ىلع

 مهالارطملاىأر اذاو
 مالا خ اعفان ايبص

 الون صاعق انابه-
 فره رثك اذافصم

 0 ااررعلا
 ىل_ءم-هللاانيلءالو

 ماس الاو ماك“ الا
 ةيدوالاو بارلفلاو
 مرج ساننو
 ند عزا مع اذاو

 مسهللا قءاوصلاو
 الوب ضغي الخ ةثال

 انفاعو كد اذعب انك ع

 سم ست أذ لبق
 سا ىذلا تاع
 ةكئالملاوهدمعدعرلا

 اذاواطوم هتغستنم
 اهلمقتس مكتسب رلات>اه

 يل
 | دو شكر
 كلاسأ ىبا مهل !لاقو

 اهفامريعتو اهريخ

 هب تاسزأامريو

 اهرشنمكسذو -ءأو |



 ثاسرأامسثواجفامرشو

 سس ن مم هب

 الو احاب زاهلعجا مهللا
 مهلا احب ريا

 اهلعجتالوةجراهل ا

 ناو بط ط اياذع

 ذوعت ةلطم رلا عمدا

 انام-هللا دزيتذر ءملاب

 هد ساه ريدت نم كلأن

 و امرك رلا

 كو هن تمام

 رشو حب رلاهذد رش نم
 هي ' تم امرمشو اهنفام

 كلاسأف ذا مهللا ا

 هب ترآ امرهم ن ن

 اوشن مب ذوعأو
 مهللا ص هب ترمأ

 سطبح (عقعال صقل

 هدأ للشواذ
 حخ هلضف نمهللا لأ تلق

 عهماذاو س د ت م

 هللابذوعتملفريلا ق.م

 محرلا ناطم_ثلانم

 سه ساند ص

 تيا
 سم ص د بالكلا

 سم سدد تاكدلا

 فوسسكلاىأراذاو

 ربكسبلو هلل عديلف
 ع ىدصتمل و لدماو
 ىأر اذاو سس د مم

 ى ركأ | هنبا لالهلا

 كلان هلهأ موللا

 ةمالسلاو تاملاو

 قيفوخلاو مالسإلاو

 فر ىضرتو بعامل

 اهرح نيعد رآونيذت تراس دولتنا شعانا نبا موثلام) ناضمر رهش ماص ن باوث هلىلاعت

 نينثااهلك 53 ىعتلا ىعكر عميتاورلانخ-ل!تاعكروةعكرتو ريع مول لكفى رتولاو ضن اي
 ع باو هلىلاعت قات نيدلا موه كلام ميحرلا نجترلا نيماعلاا برهتندجل اديعل !لاقاذاه < رنيعبرأو

 ىاعتهتلا قاو اهرح نيس تراص والا ىلا ت اذان فرخ: ةيثئانك ؟ (دابعت كانا) ىتااونإسااوضئارغلا

 نعرلا نيلاعلاب رهثلدجلادبعلالاق اذا نسا أن يستمر ا دش .ناك ىلاعت هلوةل ةذس_غل آن يسجن ما.يقلا مول
 رشءدحأ (نيعتسن كاياو)ة نسل ًانيسجنىفةمامقلا مولحزفنمانمانوكردبعت كاب ياني دلا مون كلام يح ىلا
 اذافارك نيَد_بوادحا ضرالاو تاومسأ ىف راحل هللا قلو اق رحنيتسوادحاترادلوالاىلات مذ اذانافرح

 ددع باوز ىلاعثهنناهاطعأ نيعئمسا ١ لاراودمعت هللا نيا موت قام نزلا نيجرلا نيلاعل نرشد اديعلا لاق

 درعلاىذقاذافانرحنيئات :راصلوالا لا ميض اذافاورحرمشءةعست (ممةّتسملا ط ارصل ااندها ) راحلارطق

محرلا نجرلانيملاغلا بر هتلدجل ادبعلا لاةذاف نون امامبتب ركع ان رشواةنومإلاانبوع
 'نيدفل مو ا 

 ثمعل :ةنمذلا ا داعم ومع المتفااهج عقتسملا طا ارمصل اان رها نيعتس : كاياودبعن كاما

 ةعسن نأ رارقلا فاهلك ىلاعت هنياءاعج» ؟نافافرسنيع تو وةعسات ةراصو الا تماذافن] رح ردم جة عسا (مهيلع

 اندها نيعماسسا : لاياودبعت لابانيدلا موب كلامميحرلان جرلا نيملاعل ابرهتيدجلادبعلا ًارفاذانام»انوعستو

 (مبلحيوخفلاربغ) ءاسعمالا ثا: باوث هلئلاعتدللا بتك مهماعت معن نيذلا طارمد مةئسم ا طارصلا

 اذاف ةر وسمع ةعب درآو ةثامتارقلا ارو-تافادرح لمس ءهعل راوةئامت .راصىلوالا ىلا تعد اذاواورح ملمس

 00 0| اال صحن ةلاعتدقا بنك مهياعءروشغل ار يخل نيللعل انرهتلدجلار معلا رق

 نيلاضااالو لاب رهتدجلادبعلا لاقاذاف افرح رمشءوة هب رأو ةءامتراصىلوالا ىلا تمذاذاو فرحأ ةرسشع

 (نيمآ ]ىنفلأنو رشعوهعن زاوفلا أةئاممهدد عناق مالسل !مهملع ءاينثالاعدجب اونهلىلاعت هللا تك

 : ىحيمسانمذوانءايلاود_#ئمسانمذوخاممملاو مالسسل ا هيلعمد 1 م ذا كوفر ا ةضرا

 ىلدىنلا (لاق) ةحافلاريسفتىفاذك نيعجج أ مهماعو دج انيدن ىلعمنلا تاولس حن مسا نمذو خام نونلاو

 ناعالا لاو زاهاوأ ءالسملا ع نم عاون عب رأنمىلاعتهنلاهذم1نيمآلاقنغفرحأةعب ر 1نيمآملسو ةيلعدنلا

 ريبكسلا اريسغتلافاذك تاكردلاىفهدواخاهءبار و طارصلالوهاهثناثو تاصرعلامول فو اهنانو

 -[|| ةمآ تيطعأ ىنا ىسوماب ىلاعتهننا لاق لو هباعهننا لص ىنلان ءهنعهللاىىذركلامزب سن أن ع (ىورو)

 ىتوملاقفتارقلانماهعب ارو رويزلانماهتلابو لبحتالانماهناثو ةارولانماهاّوأ فرحأ عبر دمت
 ىلع يوتكماهفلأ (لدقو) ةعبرالابتكعلا ًارفاع“ مفاهلاق- نف زيمآفورحىه ةىلاعتلاقف فو رحل اىهام

 فلاقنمو ملقلاىلءروتك“ «نونلاوح وللا ىلع بوتكمءابلا وىسركلان كر ىلءبوتك٠ «مبماو ش رعلانكر

 1 فلالا (هي اورفو) هكترفغغىلاب اودهشاىلاعت هللالوةمةاهلئاقل نورفغتس ومواكءالوه كرخ نيماهت اعد

 ةج> ىلع بوتكمءابلاو مالسسلا هيلع ل.ئاكم .ةبمح ىلءبوتكمممملاو مالسا اهماعلب + ربج بح ىل عب ودكم

 مهلككح نيمآن مْؤم اد_بعلالاقاذافمالسلا هيلع ليث ارز عةهح ىلع وتكمنوذلاو مالسلا هيلع لمفارسا

 هيلع (لاف) هلدتنا ارخغن تح مهسو رنو.فربالو فو رح اذهل ئالر غغا مولا نولوةمو ىلاعت هن تودوعتسا

 ناساو منو - فصلا 0 ةئاملت تلم لك ]اكلم فرح لكن مىلاعت هللا قاحت نيم نموا 'لاقاذامالتلاوةالصلا

 . ةحافلا ريسفت ىفاذكك صالعخالاو ىدصل ايايندلا فنيمآلاقنا نوطةمامقلا موب ىلا ىلاعت هللا نودي
 «(اه اصح ناينوفو را ميسقن هيفوةتافلا صئاصنيفتايالودئاقلا لمف) و

ال يب رقم اركب اتك نمفراعملا س؟2ىف وبلا لهن
 يضر و ههجوهنلا مرك بلاط ىنأن بى لعنه نيعبس نب

, 

 ةغيرثاا ةحئافلا لئا ف ىفةديصقلا هذه هنع

  سودبءنمدصةلا حو *« قز را اسسغلمتثنك اماذا
 ' ردغو ةفلاخت نم نمانو 0 اةنرصوحرت ىذلاب رغظتو



 رس ىأ رس تا د اهسف ناف ناتكلا ة-تكافف

 رصعمٌعرهط م 2 د 0 ا مزالف

 رعب اهعمتت نيع_سنىلا د لل لكبرغءدعب كلذك

 .ردقوأ و ةياهمملظعو #« هاجوزعنمشمشام لن
 رضو هوركع عفت الو « شاد أ ىلا تعالو
 ىرحت ناصقنا | نمةثداكت هب .ىلامالا هريغتالرثو

 شلك دياكم نم نمأو « تلارف حارفأو قسفزو
 : صو ىمىذل سطن نمو #3 عاطقن او رسعو رفنمو

 و رعوديز نع دغاع 5 تا لان 5تاعف نا كناق

 رهدلوط قامعتمتشعو 5 تقولك ٠ قالحم و

 ىلاءآلا لوط ااشا) ءو *؛ ارسلانت باتكلا ا

 لاححالصو ةياهمم اءو قبب سافلا بولقف ادوو

 كا تاو مالا نمرهط ىلع « ليل لك ىفاهسرد بترق
 لاكلاهجو ىلعشلأ ىلا « ابنم بيترثلاكلذ غابمو
 ىاءلككلذدنعصأ+ ريو * الهسْ لاند نم تامل

 لاسولا اذ رم اعلا و اهتمت ةروتلا كب وع

 رطقب نم داحامرهدإلاىدم « قامدملا ىلءولالا ىل سو
 اهةللاانعفن ةعئافلا لئاضف ىف صاوحا لهأ ضءبلاقو )
 بهذزيلالقالاو رقفااكنعو « اينغىص# نأث ئئاماذا

0 
 اديس 20000 مما

 تاع ََت هللا رو

 لمس رو ريح لاله ىف

 نم كالأسأ ىلا مهلالا

 ريخورهثلااذه ريخ
 نم كب ذوعاو ردقلا

 طا تامُالل'ه رم

 ةري انكر رامهللا

 'ةقفو هتكربو هرصنو
 نك ذوعنوهروفو
 وم هد_ءبامرشو هرش
 انآ دق ناو صح
 هللاب د دوعأ ل َةملف ردقلا

 سمس ن اذهرش نم
 ردقلا هإملىأر اذاو

 وفعكتا مهللا لقيلف
 22 سل ووتملا
 وظن اذاو سمورست

 مسهللاة ارا فههجو لايولاو ةعطقلاقرثؤت « تالظمففورملاقاباذ6 <
 ى-استنس-تنأ لاوزالبمسعنلاف قتل «ادشر تيددهتحرشاملعفتف

 ىابح قلخ راسا أ ىأ رهن أنيما هننلاانعفن ليلا ىس وم نت دج أن يدإا باهش حلاصلا بطل اهمةفالامثاىو أ( ًاهذهو)
 :قامتتنحكمسهلا نذاةتابب أ ماظن ىف هنذاتساهةحتاغلارس مالسلاوةالصلا هيلع ىننلا هلركذف مانا ىفل_سو هيلعهنلا ىلسم ىنلا

 هذهىهو َكِلْذَؤ هل و
 وار نسا

 م ركموردغلكنمكنمأو *« موههلالاوز فت تنك اذا 1
 ل ب ا اح حرم كا

 ا رمعلا| رهاطا مناف 5 نادكحال ةعافب كيلع فروه نسحأو قلخ نمل كس ئلدارمىلمعتو ب .داعلا نا رخاداحج قلغتو

 ا ام رضومقس لكافشاسبفو 5 نسطابف كلذ ك اذلأو

 0 ا رطق لكنم تامل اهيل ق رذتلازتشبلاراشأا بلا

 نس قلو اهاحق أ لقطر شاوهالاذف « مالكلب اهب نقتل ىمهجو:روصر وصو 4 ال 00
 للم ع يطمالسلا ركل شذ لكفو « ةدونيسقي راما انلكو 0 رشرشنو مسعف « ديزاد ا ذاذسن .اذاو ىسط نيإسملا رطل كنماواحش ىلع م اهلاغلآ سرندل نكمأناو
 سد كيلع مالسلا رس لكاس مسلي جراخت « هله عهللاق تي نمو



 مكحياعومالا در

 هللة جرو مالسسلا

 بح سرم ع هتاكرو
 باتكلا ل لو

 مك تدرك

 مال_بلاهيلعو ىلقي 0 - د

 سمالسلاهملعوُكل لع
 دل !لقماف سامءاذاو

 لاح لكى لءسد مخ هلل

 هليد+ اى صم سدد

 اكرابمابمط امثك اروع

 بع<يهيلع اكرابمهيف
 س تد ىطروانن ر

 هلل_قيلو بحس
 تسد ج هللا. حرب

 هماع درعياو َى سم

 سس ودعا ويزعم

 سء.ن رس :خ مكلاب

 تدل وك هللارغسغد

 قس كلوانل تح

 اوم كلو انل رفغنو

 هل ل قاسي انكناكناو
 حسي وهلا دست
 نءوسءسدت وكلاب
 رجلاة تقع لك ذنغلاع
 1 ىلع نيم اعلاب ردهلل

 0 تاك املاخ

 و.ادبأن ذ الو سرع

 هنذأ تنطا اذاو صم

.- 

 2 د عسا مقا دق اهعربالو ياتككلاةحافف

 بهذ مارال دادش كنعو د ئث لك لوبقلاىطعتابم

 بلط لك كدا رضنءاهغف د ىاوتلاو لسهاستلا كاناف

 ا «مىقزورح *« ا مق رفتلاو فيلاتاو
 بذع كيلاب لقا! لك اهب هامل لزوج
 بردى دص |تحاازهف 0 اها اوسامس : قد رفدالو

 تبشوتادحاع 3 و دع العار طخاا ىلعاملوط:

 تبلغأتنأود_ءىفلأ نمو * ايات تاو

 تغو 5و لاو هنىذراسع 3 ا مال 00

 ' بلغ أل اغلادوسأن محصتو# دعسوةمفاع بو" ريو

 : تهرثو شذا املك ناس مج * قلتو ةثداح لك ىمحتو
 3 اهرطفاؤج-نورش وةينامنر وسلا لث ”اوأف 7 طفل 0 (معاو) 0

 : ادعامو ( ْن نوح ساط ضحهكرلا) اهعمجي وءايل ا

 عض ىتح فو رحل هزه ضعي مانصالاهابح ىف ب“ :كتءاكملاتنائدتةلظلا فورحنمويةءالذ
 : سفنالا اهل

 هيبتا ,ةمجكس 1 انها نيقملا نءاهونةانواهوداتعار ومالةدابعلاب

 مكملات , يدها“ اوفلاوو ةريثكلا فانما نماهلامواهددع نا وتلا ءءارو رمئاسنلا لمت )

 دعنم مهم نأر يغ قا غن الابتاب 1م-يسفاهتاب | امأوةنطاب ةمصاحن فا اوةر هاط ةيداخف اا ةروسلاءذهىفنا

 ةسجنوئاماهفورحلاق مه طءبو ةهاكتورسش و ساه ا ماكو سكن مم ءوةيعستلان ود مهلءتمعتأ

 ' ةياكسلا ب سح مهيب قالتحخالاةافزح نوثالث 0 واف هرحنو رول 1 وافرح نورشعو

 نت :وعاطلاياضد سم ناك نم ىلع هيلا هو همم ةدئاهل 0 ةب هيأ < ![ىومتل ازيد ارماف ناتنمةدا ىف مظع

 ش عم اهأرقنموىلاعنهلل نوءباهتركواهءاهثان دهشفان رمأ 2 ارقق هن. 1و قتلا ةءارقلا ماك دعب وءايولاو

 3 ةيقوصلاىواتغلافاذكت ايران مىلاعتهللاهاغ هنا دلغتن مة ص نيعبرأو ىدحا ضر ١ ىلع هز ءسدلالصو

 | 01 وال ةردسلط/ة م نر أو ىدحإ هضرفو عملا ةئس نيو هل تنل عمةحتافلا ةءارق ىلع م واد نمو

 ىئ :وةافمعضناكن اواغب رسهنلا هاغشاضا م ناك ناو نمل < -ىضتأب انون د تاك ناو ىلاعت هلل هانغأ ارب ا

 0 ناكو فرشلاو زعلا نم صو هياع سا ةنال ثرح سائل انيب فرمشو زعاس ر اكن او

 !نمنمأق لزب لوهبحدنعاب وب<توهودءد:ءاياهمو لعفل|لومةمولوةلاعومسمناكو ىلغسلاوى ولعلا
 : 50 ةروسىلءمو ادلف«-يلادوه:نديربوا هندإا بصانم نمسيصتمنعلز دنءمواهاعمادةسامىلا ع

 1 )0 ساق ةلسطيلادغ و زتو ةزساموب نجوى شرنو علا تس نب ةمتبسيراوعدحا

 ضرسو م-- و لكى لعبت رثلا اذهأ أرب واسم ةعناكولواحلامادلوهقز رب و ةعافلارا ارمسأ ةكرعب هنم ل ضفأ

 هيك مزاب وىلاعت هللا هقفو ن ءالا «فرعدالوارمم الا نمرسو»و ىلاعت 301 1 يديم ح ول امرصل

 ةردسحا-(لاقو) بيتر ركنا اذهماود ىلع ايا اوهنلا ىتةذو مك لا مادالإة حافلا ارسأ5 ف اذك قنا نع |[
 ؛ 1 را 0 ةىلع واذن ءافوالاو فورحل الح فتان“ الا

 ا ٍهاهأرقنمو هايئدو هنن درمأنمهمهأ ام ولاعتهتلاءافكو اهو رةدم ادامتاريذتا ناوبأ هماعمتلا ف [مشانآ

 |١ بقعا كفاه + هو)ةحتاملاةكربب لات هلا ءانتش حار لع هع مهبل ء لغتي نطو ىل عت اره

 كحل



 00“ م ا لا بو هتان اجا رى ب للا

 ا

 5 0 5 ريك ف ا 0
 لزغتاممو ةدا.سلاو ةعفرلاو واعلاوةيمهلاو زعلان مهلومأما راق ىلمعنو هر افهشكو همه رفو»رمأ 1 0

 كالاونمالاوةباقولاوهبافكلاو ةبحلاو فطعلاوةعاطلاوةءاغلاورهةلاورصنلاو قفوتلاوةناثالاو أ[
 دالوالاو م دولا اظف-وةيدطلا ةابحلاو لهالاو هاولاملا ىف ةدايزلاو مهغلاورورسلاو طسلاو لعلاو ةدارالاو
 قئاقملاب ماكستلاوةمكحلاوبئارغلابموهفلاقئاقدو مولعلافئاطل ىلءعالطالاو داسغلاو رضلا نم

 تادايزلابتاريخلا باوثأ هياعدقلا خفواهي ةصئاصااو ةحتاذا!ةكربداهلكبت ارم لاو مفانملانماهريغو ةفرعملاو
 الور واقلا ف هتءقلأو رقفلاو ع ودل !تابكنرمثو رهدلا ثداو> نم هذمآو تاسأب نلافةنتك تيد
 اهماعم .وادن ةزاحالا| هم واهملعةموادملاط .ريشبالا صاوخلا هذه لل متالو لأسارماطع االاأ يش ىلاعت هلال #

 ةالصدعب رقت ةحافل انأ(ةباو رافو ) مال_لاو السل !«لعىنلا ةرضحدنءمئاشملا نءةزاحالا ان ذأ

 ءاشعل ادعي ون رسعو استجب رغما عب وني 0 -رصعل العب وشب رسشعواس# -رهظل ادعب وةصيثالث عبتلا

 ةال_صلكربدةصةئامةحافلاةءارقىلعموادنمودو#نيقد رطل اذاكر ة خاف ةئامىلا اهلكخ ايت تا ضرس شع

 نو رشعو سجوةةامىهواهذو حدد عبصلا ةال صد عبا تعا ارةىلع مواد نمواعن رههدوصقملان هب ودكم

 ةءارقمح لمقو ةمس رغرارسأو ةيمعصاوخبترتلا اذهلوةجشالو كشالبهروماعملانوهضرغ كرد ة م

 امو اغل ل ةارحْذ> صاروخا ناب رآضءعبلاقأك اهفو وحدد عبةصفشلا نو رشعو سجخوفلأ ةثامةعافلا
 هل ل د>الا عفا و دصاقملا نمديرئثىالتولاط باد اورد. باهصأو نيلسرملاددعبا ممءارقىلعدحأ مواد

 ةياحالاو لوبقلاهللعالاروك نملاددعلا ىلا ةءارقلا دعب أ يشل مود الذ هسفن ىف هولامم ل ثءوىلاعت هللا ىلا هحوتم
 باتكللا ةحئافرو لا مافعأى ىلا«: هّللاهعدوآ لياجردقو مظعرساذهو حدواراسم كا ذتءرحدقلو تقولا ف
 ةرهاط ةيصاخ فل ةفي رسثل ا ةكتافلا ىف ىلاعت هللا, توفراعلاءالعلا(لاقو) ىبتن ااهرس شغئالفاهردق فرعاف
 هرهاطو هذطاب ىلاعُث هللارهطو ىلثفلاو لسكس !«ضءلاز'راهنوالملا متءارق ىلعموادنموةنطاب ةيسماخفلأو

 ٌئراقلان وك وانطابوارهاط ىندللا لعل ىلاعت هنث' همهل أو ةيناطشلتادارالاو ةيناسةنلا تاف "الا ميج نم 1

 ىلع فوصلارصتق'هاباصو ىف ىئادل' هللا ةجرهيلعىداخلا(لاقو) فراعملاس مش ىفاذك ةمان ةماقتسساىلعإ]
 (قوبلازشلالاق) اهلعماودللك اناوهنلاىنةفوهنالاس عتيج ىفوايشاموابك اروامئاقوادعءاق ةحئافلاةءارقا

 لور لاق 5 اهصاوح نمو ةب.ت صاوح اها باكا عاف نافؤ اياو هللا ىئةفو فراعملا سعى هللا ةجر هيلع
 تار الثدحهتلاوهلقاهعءأرتو شارغلا ىلعهينج عضود عاد أ رقنءثا مل سوءهيلع هللاىلسدهّللا

 امهنعهنلاىذر ىلع نب نسما ضم امنع هللا ىذر سابعنن !(نءو) توللاالائذ لكنمنمأ د قف نيتذوعملاو
 هيفءانا ىلعت اف“ الان مءافل |نافاهفءافالذر وسرق نأ هيل اىلاعت هللا واذ مل-و يلعن ىلسهللالوسر متغاف
 هنع بهذ. ىلاعتهثلاناف هندننمرهظامو نطبامو<_سأروهه>و وهيلدرو هيدب هي سغتوة سم نيعب رتءام
 نارقلا ساساب كيلعهل ليف ةرصاخللا ع جون مىكتشا بعسشلان ب انا(ىورو) ىلاعت هللاءاش نا هويام
 ةعافلان ارقلاساسأو ساسأى ثلك-!لوةدام_ممءعهللا ىذر سابعزب !ثع.ءدقتو باتكسلاة اف ىهو

 هلناكن مءرس هللا سدق ىبرعل اني نيدلا عزم شلا نع ( ىو رو ) ىهتن اميحرلا ن دج .رلاهللا مس ةئافلا ساسأو
 ىت> هناكم نم موةنالو ةخنسسلاو ضرغلانمغارغلادنعب رغل ةالصدعب: منيع رة غلا أرياف ةجاح
 اذ_هارقد مئاعفانهاندجوفبرحدت :والا تال همضقد ىلا هتهللانافهدا يملأ هدعب وةئاغلا ةءارق نمغرشب.
 فاك كيمركوالؤسة افلا قع ىنفك !لاؤساانءفاكُك ل *ىبنهلاةئافلاةءارقنءغارغلادسعب ءاعدلا

 ةحو ةفةحتاف سو هيلعهثلا ل« هللا لوسرل ة م ىريم فاء لصحوالاةمةحتاذلا قع ىنءرك لاقل نع

 حشا

 |وذو اه ارث ىلع موادنءو ىسركا هن ةءارق ف للاعت هلل! ءاش نارك ذيس مانعر هددعلا كلاذإو ب ولالا

 ىلاعثهللا هقز ر هب رشف ر هاط ءار ىلع عفن او: سم نيغبس مول لكى مايأ عبس ءوولاباهأ رةنمونينهؤلادسصقم

 هثلاىلس ينلاركذيلف
 هياعلصيلوملسو هيلع
 ريس هتلارك ذلّهلو
 ىا٠ ىف 5 نسم

 هرسف اع ريشب اذاو

 د مخ هللا دمصلف
 ريكودجوأ قاس
 هلل دخح»وأ ما س

 ىأر اذاو سم اركسش
 وأ هلمؤأأ هب سفن نم

 عديلف هسا ام هريغ

 اوم .ى سب ةكدبلاب
 لاق هلاموعدارأاذاو

 د ىلع )مهلا

 ىلعر كلوسر و كدبع
 تاشمؤملاو نينمؤملا

 ص ناإ.سملاو نيم لاو
 ملسملاهاخأ ىأر اذاو
 كخضأ لاق كحد

 َس م ث كَدءدهللا
 "علف ان[ سلاذاو

 بحد س ى كلذ

 ىف كل.>[ىنا هللاق:ذاف

 ىزإا كح لاقهنلا

- 
 هتئارفغ هللاقاذاو ى

 , اذاو س كلولاكل

 وأث عم أف .؟كهللق

 دج لاقتد سم5 فدك

 ءاداناذاو طكسلا هنن
 ى كيسا هءاعد رح ر

 فورعمهملا منصاذاو

 هللا لاؤح هلءافللاقذ

 ءانثلا ىف غاب د ةذاربحت

 ضرعاذا بح سان

 كازهأ ىف هبا كراب لاق

 اذاو ى ستخْشللام و

 ىئنف وأ لاق هند دفوتءا



 ستتم ك.هللافوأ

 خ كلن هللا فو

 ىأراذاو م هللا لافوأ

 هلل ىلا لاق بحمام

 دهنم_عذس ىزإا

 ىأر اذاو تاحلاصلا

 ىلع هللدجلالاق 0 ركام

 ى سم.ق. لاح لك

 دع ىلعهللا منأام

 هللد+لالاقف ةمعأ نم
 اهركش ىدادنتوالا

 تاذ اهماوي هللا بتكو

 هلهتباددج ةيناثا ااهلاق
 ةئلاثلااهلاقناف اماوق

 سم هبرتذ هلهلارفغ
 ةمعث دبع ىلع هللا عئأأم

 نيملاعا ابر هتدجلا لاف
 اري ىطعأ دق ناك الا

 اذ ى نزح امت

 مهلا لاق نيدللاب ىلتبا
 نع كل الع ىتفكا

 كالضفب ىننغأو كامارح
 مهألا سن كاوسن ع

 مثلا 1 مهلاجراف

 نرطخملا ةوعد سدت

 اهيحرو اينالا نجر
 ىجراف ىو ثنأ '

 7-0 رن عام ىيذغت جل 2

 و

 قو كلملا كلام مهللا
 كلما عزنتوءاشت ن هئالملا

 ءاش”نمزعتو ءاشننك

 كد. ءاشق نملذن دو

 ئث لكى لءكناريحلا

 ايندلا نجر ريدق
 امهافعت ةرخ“الاو
 اهم عنك :وءاشن نم

 سم لاو نم

 ى-+را ءاسنا نم
 ك .هيءارقتوكستو هرخ ”الاواندلاتالزوءالبلا عي هند ىلاعت هللا عفر وءاو - تانبو مدآىنب نول ةدل هللارذسو
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 ةحتافلارسىفاذك هعمسام ادب ى سن الامك ذءاءحو ةدساف اراك_ذالا نمه4ساقرهط 0
 اربي نيعلا عجو ىلءهضر ةومبملاةنسنبب :يص نيب أو ىدحا تنرقاذاابناةحتافلا صاودخن هوو ةدئاف)

 اراسسب رحت كالذو ضا مالا نماهربغ دو ني#علل خم ه عذأت تامزلا اذهفست علا اذهوال ع مىلاعت هللات ذاب

 سرضا!ىءروك ذملاددعلاباهرق نمو مزاعلاو عسج ولان مناغلا نسسح: هلك !ذ فرمسلاو هلل داو حم و

 هنطويىلا اناسمدر وىلاعت هللاهطمد رذاسملااف قر وك ذااددعااياهأ أرو نموىلاعت هني نانا علا

 لف وىللاعت هللايذانعلا اوديقمو» دو ص نس ”رمثعو ىدسحأو ةقااعلا ن ةعافلا صا اون نم ةدئاف)

 كنفناق سرا اىلعواديقمناكنمهبزجدةو ىلاعت هنلانذاب كنفنيدمقل !نافدمةلا ىلعتاصرء د ءةءارقلا دعب

 ضعب نعئورام(اهصاوخ مور ودبل نست ريب هقاوتلو ردو سارطاو رخو د تملا

 ءةقازك 0 هوشاذب حدو ةوىلا عت افشتا رص مدبسل دنءنيمالانيكملا انقل | رابملادجتك يسن ةوعدب هشأ و

 ةضافهنفأر هدف ديدحلار يشل نملوالادالا موهرظنياف از رالا ةعسو تاريدلا حفل (اهصاوتنمو) ديلا

 مالو * سم نيعب را ءاعب رالامو وة نيستا نالثأ امولو سه نية سنينثالا مول وةصم ني. د] هلا عمباتكللا

 نم ىسهتي ا كتبارشع مول لك سقط تا يرتعتسسلا موو ةىمانب رش عة عنا مول دس نينا ع دخلا

 نءلاخ ناك ارعاق ض2 ناكلاقّناب هضشلا اوحأنعر ا وذملاةشب دملافدنهااءالع ع دزاحأ

 هلمو مس عابط ىضطتع مول لكم م ماعط يشل ىلع: وة سانجأ نمنيدب رملانمريكهد_:ءوسانلا

 نس ' !نعكو رك زك ارها !حرشةداهنل ا!ف(لاقو) اود ةذس ازكهىنرمخ أ ةئاغل ا!فرممتن الا ةراحالو بسك

 لك ىأرةورامنوأ ليل فاهالصنمةعكر ةرمشعا لد لاق هنأ مو «.لعهللا ىل_صىننلا نعهنعهللا ىذردوعسم

 1 اتاك را نمديشلا ارعب رس ا 2 ريو تايب ةضايدنكر

 2و كشرعنم 701 ا 6 لع و عود ا

 مهسأر عفرب م هتجاسلأست م ىتجاح ىضق: نأ ةماتلاكت اكو ىلعالا ل هج وو مظعالاك ل «ءاب وكدا نم
 ةراقسمو :وعدامم *الءاهفسلا: هه ا مالا 1 وةالصإ اهملعلاق مهّتحاح ىذقد ىلاعت هلبانافالا_جم واشمع : مل سلا

 نيعب راوىدحار أ مسلاتتوةحافلا ا رق ىلعموادنلاقءاسإعلا ضعبنا (ةتاهلاةءارق ف ةدئئاف) ىسبهتن

 لمتلام نارقلا صاوىف اذكى لاعت هللانذاب ةقشمالو بعت ريغنمهر ومأ ل هدو قزرلا هيل عدلنا منة رم

 نياسرملاددعب وأ اهنورح ددعبام ًارقياف ةحئافل ا ةءارق 7 لك مفدوأ ارجع جدارا نم( ةعابلاصاود

 ةلبقلاىلااهجوةمءوشولا عماهأر قي نأ طرع 15 كدا ارملا ل ددق مانأ ةعيسوأ مانأ ةسجنوأ مايأ ةثالث ف ةصشا وأ ||.

 ةعيسوأ مايأة سجن وما ةثالثةولطا لدن د ناو روك ذملاددعلا ماعىلا امزدلا مالكت ةءارقلا نيد ل هغدالنأو

 ةعملاة ل .اصوص+ تاولخلا ءانث اق رارسالار هظت ةواحللا طشاذهحو رىذ لكن عةضار رلاو موصلا م« مانأ
 اريثكن اواحلل اءانث أى رسو «لعهنلا ىلص ىننلا ىلءىلص» وساذلاءاشفان عاشرتس مزاد :نكدلاهحا سو ةمووأ

 امامئاد ةراهطلا مرالب 0 و نعت اناؤاصلا مترو 1 ديلزبمإ هتعاعشو 3 و

 00 اللا مفاع مةحئافلا ةكرب ةدئاف) ةحتافلارارسأ اذكر لظتني وبسس أ عسباسملا ل

 فراعملارعفاذكمومااكاذ لات هلل' هافك ناب و هوجو ايه ءوءدب قيمت 0 سافل اردو

 هللا مركب لاط ىلأن ب ىلءنعىو ر ((اهاضفأ أوتافرصتلا ماظءاوهوةعافل !فرصت فصاوالنا لف

 رسما ةرخ ١ و0 0 تادارم عج يلا لدود "الا بيترتلا ىلع باكل ةتافأر :نءهمت ىدرو ؟ظودو

 ل



0 
 بترىذلاهجولا اذهىلعةكتاغلاةءارق ىلع مواد نمىرا ذأ !فد رشاانع (ىور و) ةدجاوة سم مون لك
 ناكمىف بيترثلا اذه ريل مهم صأهل ناك مو بغل باويآ هيلعمتلا خف واذ دلا ع وحى دحأ ىلا جامحال

 5 نه نب عدس راف” #سالاب يأن مالسلا دعب وهلذاب نيدعكر ىل صد مبايثل اوثدلا رهاطوه و ل ماك ءوض دوف لامخ

 هللا ناو هتحاح لأ وةصنيعيسسيئرتلا اذه قيل مةيصنيعبس مال سااوةالدلا هياع نأ اىلءةالصلاو
 همركو هفطاد هند وتاءوتفلان ما اريثك هيلع خفي وةعاسلاهذهقو مولا اذهيف هتحاب ىضةي ىلاعت

 بيغلا ماعدهاشت اسم عبس مول لكب :رىذلاهجولا ىلعةعافلا ارق نملاقهنأربك الاعشلانء(ىور و)
 ملاعىلا ل صتاو ىلغسلا ماعلا نءعطقناو تو ربا وتوكتلملا ملاعنمتايناسورلا ىلع علطاو قاذننءروتسملا
 ةعافلا رارسأىقاذك «مركحو هضيفوىلاعتهللانكةدو رخالاو هب وم:دلادصاةملاب زاقوامانالاصتا ءاقبلا
 هجولا ىلع ةيترملاة اف هذهتدحوىفا دمملادجلاهللاهناعأ ديبعلا عضو ىرولارقفأ *(لوقبو)*
 يْشلا تدج و امو عاشملا نعنذاالب سجل تاولصلابةعادر واهتذختاو ةرّوذملاةنيدملا فى الار وك ذملا
 ىهنعىلاعتهللا ىضرايل ءانديستد ًارفةفب رششلا ةهجاوملا فلو هيلع هللا لص ىنلاتلأسف «ذمن ذأ: سأ ىتح
 لاقو سدبق ىلأل مج فريهشلا ىل رغملاىسونسلا رن خشالار ؤرلا هذ هترك ذ مثىنعلا هديت لبقف لت ذاف مانملا
 لك ىف ةمترم ةءوضوم ةحتافلتانآ ةعيسن مةدحاو لك نافة.ذاحو رلابةزاجالا هذ هىدإو اكس > كابسح
 اهفورحو مايالاءا“أ عمو تابلغ_سلاو ناي ولعلا نمتايناحو رلاباهمايأ فرصتم عم عوبسالا مايأ نمدد-او
 هللاممسإ لوةتددالا مون همايأ لوأ ( روك ذا !بيترتلاناببإ ى تن كيلعهتلا شب يحل اق مهفاف

 قءبهذم كمءادشو تن اعيطماعيعم ليئابقو راببجأمويتايىحاب (نيملاعلابرهتادجلا) ميحرلان جرا |
 اوعي اكوملاةكسمالملاةمرحو مالسلاو ةالصلا هياءد#تان دس قد ومو.ةلاىل |قكونيملاعلابر هتلدجلا

 ق<ضبسأ كيمادخو تن مالسا اهيلع لت اريحا,بح ف وطءابفؤراب (مب-رل 'نجرلا) دعأ سرعلا

 نعام ىونغت هج 2

 طض لاوس نم هجر

 نم ءامعا هذخأ اذاو

 هموند_تعجبسيلف ةوذ
 دمحلو نيثالدو انالث

 ركملو ني ءالثو ايالث

 نموأنيثالثو اغبرأ
 نيثالئواثالث كح

 اعبرأ نهاد نموأ 0
 سد خ ةصنيئالثو

 ارمشع هج ل لكربد

 عاقب نياكوملا ةكتتالملاةمرحع ءمال ىلاوةالصلا هيلعد ان ديس قع وفوامعلا فؤرلا قع و م>رلا نجنرلا 2
 ةكمالملاةم هر ومالسل اودالصل اهياعر دس قد و رادبالاوب واقلام قحو 9 دإا 1 رب الام ق 2 1 كمادنو تن أاعيط ماعم ليئاسع سمسا, بج أراصبالاوبولةلاباقماي (نيدلا موهكلام) حر وه شرعلا

 تنأ اعيطماعيع“ ليث اكمماببجأ بي رقاب عسف رساب (نيعتسن كاياو دمعت ابا ) لكيط شرعلا ئاو شب نيلكوما
 مالسلاو ةالصلاهماعدجتان ديس وبدرّعلا مدرسلا قدح ونيعتسن كاراوديعت لاا عن اقر كابو

 نمو نيثال_ثواءبرأ

 د م خ هتنملو هللاب

 تنمآ لهملوأ س
 دحأ هللا م هلروهتلاب
 داون لو داب مد مصلاهّنبا

 مدح اوفك هنكملو
 انزلث راسن نع لفتمل
 نميهنلاب دعت سلو
 ند مح رلاناطشلا

 ناوس هنّدف نمو ي

 ل عالاىفةسوسولا تناك

 ناطبسش كلذ ناف
 د :وعتملف يزن لاقد

 نعل -ةئماوهنم هللاب

 رع اندم سوو ردنكملارداعل اقع ومقتسملا 5 اردلااندهاق دع شروهمش كيمادخو تن اا عماطم اع.“ ليئابفرصايب جار دتقمايرداقاي (ميقتسملا طارصلاندها) عسنمشرعلا ئاوةبنيلكولاةكالما ةمرحبو

 مملعأب (مهيلع تمعن ان يذلا ّط ارمد) رّهصف شرعلا مئاوقب نيلكؤل ا ةكستالملا م .رعو مالسلاو ةالصلا هيلع
 ملعلا قو مهلعتمعنأ نيذلا طارمص قع ةعب وذكءاددخو تنااعبطم اعيمم ليات عاب بجأ ميكحاي ا
 بوضملاريغ) ماتش شرعلا مئاوقب نيلكوملاةكالملاةم هرب ومالسلاوةالصلا هيلعدجتان دس رف
 بوضغماري_غق<نوعيمكمادخو تن اءيطماعيع# ليئابفسك ايبحأزب عاب رهاقاب (نيلاضلاالو مهملع

 ىوء.-!باّكلاة عاف مادخايو تاياخ_سل اوتايولعلا نم نب مناحورلا "المان وكماع تعسف ا غظضذ شرعلا

 قو ريظعلانارقلاوىناثملاعبسلاق ع م ةعا ٠ م لعتلا ع اسولاىرومآع يجف ىف ون. ءأو فودمأو
 ةحئافل افرصتنم» (ةدئافإ) «نيجارلا م-رأ اكل تجربرب دةئش لك ىلءكلنارضردخالا فرقرلا كدب ءىلرذع# | مهلا مالسلاوةالملا هيلعدجتانديسةمرعو ناهر.!او ةملخعلا نم نو دقتعتامق حت و امهيف ,تاكربل و رارسالا
 وأ عيصلاةال_سدعببيترتلا اذه قيلفرش لك عفداوأريخ لكل .هغلوأ مدآ ىنببولذو ىاحو رلاريذستلل
 نيذث اءائاللا مون نيدلا مون الامد ره اسود رمش ع عسا نيثالا مولر د مه>رل' ندحرلا :مةئاستسو .ةرسثع

 ) ٠١ - رارسالاةنيزخخ (



 صم م ايالث ه راس

 ذوعأل اقف بضغنمو
 تاطم_ فا !نم هللأب

 هع بهذ مسج رلا

36 
 ناسللاذح ناك نمو

 راغغتسالامزال ه«ثحاف

 ىلاتوكش ثيدحل

 هيلعهتلا ىلصهللا لور
 لاف ىناسلب رذم-و

 رافغتسالا نمتنأ نبأ

 لكى هللارفغتسال ىفا

 سم قس ةصةئامم وب

 ىسهتنا نمو ى صم
 دبس لعل
 سلخ نأ 4 ادناق

 رسيلق ماقاذا ع ننس
 0 :راغكو س ن د

 لبق لوقي نأ ساهل
 هللا ناصس موقيتأ
 مهل كناصهدمعو

 نادهشألدمخحو
 كلرفغتسأ تنأالا4اال

 س تد كيلارولأو
 صم ط صم بح
 بح د تارم ٌنالث

 تلط و أ واس تام

 الهناىل رفغاتىسفن

 مو5 سلحام سم سس

 هللا اورك ذي ملاسا<

 ريغ رمفل ا 0 ؟نيذإا طا ل للا لفل

 ىلع ًارقتال نأ طرمشب اذهو ةمفال1 ةعب راونيتئامو نيئالث :وانالثتبسلا موهنيلاضل االو مهملعب ,وضذملا
 كلذتدرأ اذا « (ةحتافلا تايلجت ولامعتساة دك ان)«صاوملا ضعي فاذكك ينبع نا لرضيفالاو مسالا

 م ىبسحلا ءامسالا ًارةتوةصنيعستواعسنةروسلار هنو ناكر هش ىأ نم هلل لّوأنم كسفن تن وات

 ردقب ءامسالانمدي زتوةكاغلا نمصقنت ازكهو زيت صءامعسالاوة لاف زيعستو اين أسم .ناثلا ةلمللا مٌةدحاو

 ىلا ىتئحلاهّللا ءاعمأنمصقنتو ةحتاغلاةءارقفديزت ةرشعةسداسلا مث ةريشعةسماخلا هللا ىلا صقنام
 ةنسح ةروصى كلر هاش و ريبعتالو ةغاكريغنمةبناسو رلا نم كخاْؤن نم كا م , رهشلارخ
 ماكتنالوةسةئاستسةروسلاًرقن درك ذامدعب ,ةلدلا كلو كلذ هبنتف«ار ذخةرب رحىلءىجخ“ املا توكتو

 كمانمىف كيناب هناف هللا لمس م نعالا كينج ىلع ع عطضوةروك ذملا:دملا ف ةوالتلا نيحالو اهدعن
 كامداد ةعنسإم «(ةحتافلا فرصت نمةدئان) ديحلا ف ىفاذكى اع هلا نذاي دي رئاغ كري

 ةينامع اهتدعفررغااالا س لات اوأصلا لكس ع ءةص ةرسشعىنادد علا ةءار دو«تعهللاىذر ىفار ل

 نيمآنذحو طقفذوعتلاب ىابلب همس ريغ نم ماهئاعدبنب هرمشعل اوريشعل االةيناسعلا نيب لصفل !نكسل نو رشعو

 دج قوغب ادج نيملاعلابر هلليدجلا مبجرلا ناطيشلا نمهنلابذوعأ اذهوهو ءاعدإا ارك ذيهئاماماعدعب مت ع

 | ىسومصتخاو ميلاقالاو ضرالا جدىذلا محرلان>رلا نيلاعلا بردنعايضرمو اضر نو كب ادج نيد ماحلا
 كلام ميقس لعل اه ثا بف تال لج ناعم امه يح .رلا نجحرلا هسسغن بيسو يمر ىهو ماظعلا امحآو ماكلا

 اهلك ملاوعلا لبق ناكل ينيعمالو ريش مالو رب زوالونب رقالو كد رشالوث اللا فعزانم#ا شيل ىذلانيدلا مول
 سانئحالا ىلءىتهحوو نيد رقالاو نيدعنالا ىلع ىنوعو نيطام_للا اونيطالسلا عمت طمحلاتنأ نيعجأ

 تنأالاهاالنأدهشنو كسلا نونو وفذلا نم لوف: سو ربدَةّملاب فرتغتو ا ددعت ابا ةفادملا

 ٌخاوح نم ةداح لكى لعنيعم نيد سن كاناو ملسوهيلعهنلا لص كلوسرو كديعادمم نأو كلكلد رمال لدحو

 بوضغم ار يغمهلع تمعن :ٌنمذلا طارص مهةّمملا طارصلااندها لريغىداهالنيل ذملا ىداهاي نيدااو ايندلا
 للان منبر نيملظلان ه”تنكف ا كناك تن الا لاالاهاك ملاوعل باقر ثالاماي مهل نيلاضااالو مباع

 افاق ١ ردك اني ل تامعابر ايزو زكملا نعاعر فما ىقعبركلاا حيرفني_:مؤوملا ىحخماب
 ىجحنن هلوق ىلا ناظفايضاغمسهذذانوذلا اذوىندع ؟ثيغماب ىنتثغأ ثدغمأ رضا كلا كرت |رسو رودتلاو

 ريحا مف ىفاذك نيماعلا برهنادجلاو نيعجأ هتباعصو ن رهاطلاهل !ىلعود# اند. سىلعهللا ىلصو نينمؤملا

 مالا "لاو ماقسالا ريت باكل ةعاف نأمل ءا « ( سانلل مفانملا عج هيفوةحتافلاةراتكف صئاصختا لصف #

 لاقهنأ سو «يلعمتلا ىلههنلالوسرنعةحب رسااراث ؟الاوهصمعلارابخالا | ذيدرودقواهنح ف ةيفاعلا لحتتو
 هئمر برشوءا_عاهاحو ف يظن ءانا فبات كلاةعافبتكن م(ءاسلعلا شعب لاق ءادلك- !ءاهفش بات كلاةاف

 ْ ميلا وا تل رسالز عاجلا عضوم ل عوةدحاو 6 سه هي د خس جسأ هج عخ ع و ىلاعت هللا نذاب نش ضد م

 رض مامىلاعت هنبانذاي ًاريب اذهل عفاذاف ىناعملاتناف ناعمهللا ا مهللا قاشلات ناوهشا

 ىلاعت هللا نذاب فوعوجوا مم ضد رملالسغورهاط ءاسع ثيحتو رهاط ءان (ةحتافلاتيتك اذا (لاقو) هلحأ
 تبثك اذافهللأل از وىلاعت هنن انذار نكسان اهو ًااعجو وأ اكشو ملم: هبلق فدح نمءاسلا اذه نمبرشاذاف
 ظفح وهتدالبتلاز مايأ ةعبسهي ن0 اذ الىذلا نهذلادملب كلذ برشودرو ءاع تمثو تارفعزو كسسع
 اذار + لاودواع أواه ارب أ ةعمجول ا نذال !فرطةودر و نهدي ترتو فيظنر هاطءان !ىتنتكاذاف هعيسنأم

 ١ تفوىلا نهدلا كلذ مفروةسنيعبس نهدلا ىلعتتافلا تن ةو صل. ناسل» نهدي, تمحتوءانا ىف تدك

 نمةحتافلاىأاهنفلاقو هبنهدااذاروظلاعجو وةوقللاو اسنلا ىرعو مباغلاو ب رلانمّئرسن هناف ةجاحلا
 1 هل غن جا ز ماس بتكدت# ( ىبصل ناسا ةحاصفل ةدئافإ) «ئشلا مالكى متن اهددع ىهححالام صاوللا ا

 1 ا ا ا ل م م ل ا تمم



 كااوةيرغلا لد ىلعاع ىناثلاو

 ىلاعت لوو ىسو مايو 5ىلاىرمأ ىلرمش و ىردص لح رشاب رىمركلا هن 4 .اوباتكلأ اةحاف نم هرقل 7 <

 طارصهلوةىلا ناكل ىفانآ .هنلادبعىنالاقايب دما فناكن مماكن فيك اولاقالهكو دا ف سانا ماكي دأأإ
 هلوقىلائش لك قطأ ؟ىذلاهنناانقطنأ ىلاعت هوقو نب رك اشهلوق ىلا نامل -اهانمهفف ىلاعت لوقو مم سم :

 ميركل هلا ةجر ياعم يكسملاا(لاقو) ميظنا اردلا ىفاذك يل .علارر هلل نيعئاطا دقت اما اقىلااعت هلوةوتوء-رت

 ماىهوروسلا لك اوأوةكرابا اةرو سلاهذهدروءامونارفعزب ءاشعلا ةالصدعب ةعجلا هلل لا ةقرىف تك نم

 ةحئافلاريغرشعةعب رآءذهن مسوق سعج ف ص نسا مس 3 ساط هط ضعمهك راارلا صملا هلا ملا

 محو سرا جور قالا لفل كايرو ع را ارل 'فداصتى لا ةعجلاةل لات اتكتوكستو

 دنعلوءةهناكو هودعرش كو ىوقوهبلف عجن هيل ءباتكلا اذهىقاعنم هركد ىلعركب سور ع ع مشن هيلع

 صلخ نون ناكت او نما اغئاخ اكن ' او هدد . دهنل ىذقانون دمناك ناوىجعح تا اريقف اكن او سانلا عدمج

 اهم بغر وتدطخ هن , زاعةأ سما ىلهتةلعن اودإ هأ ىلا عرار فا سناكن او« فنعهنلاج رفامومهمتاك ناو

 شضاوضت انكو مولعرذح و فاخامعبجنما ونمأ لاغطالا ىلعتقاعناوانوب ز رثك تونا ىلعتقلعناو

 رس داقتعإلا فلها ثا او أ ىلاعتهللاباّتك صاو *نواهااو لاباف ىلاعت هللا هجر ىيمتلا (لاف) نك ارقلا

 لاقاذكو ّئفنمباتكلاىفانطر ةامزيلئاقلانددأو هول ]وهب هللا تاق ىلاعت هنا هج ولذامعلاوهرخ الاوامثدلا

 تاياورو تشن تئشامنآرقلا نمذخ مالسااوةالصلاهيلعلاةاذكو نيبمباتك ىفالا سب ارالو نط رالو
 هلءاد لكةباتك ىفريقلا نب اةمالسعلا (لاةو) ادج ةريثكنظااءاسأو مظعلان آرقلاب نواه نهب وقعلا
 ءاودأىث رثعب ةدمةكع تثكم ىفاكلذوءاغ ثلا فايسعاريثأت اهل دوف ة حافلا, :اوادملاتسحألن أو ءاود
 اببعاريث أتاهل ثنا رف تاعففةتاغلاب ىسفن لاعأ ىن.عدىئيعدسف:اعتاقفاب وادمالو ابي .طاهلد جال
 ءاقشسل !فاتضيدةولاق خةحتافلا ةكربب اعمر س نؤ رم, مهنمريثك ناك فادي دشاملأ ىكدتش 6 نانا ذ غض تنكر

 كلذكعذ ةعئافلا:ءارقب ىوادتن ناوأ كافل اةباّتك ىوادتب نأ ل حما لوبق مدع اول عافا اةمه فعضا

 تان الافالاو لن !لوبق مدءاوأتافضلاو ير ملافْئراقلاريبغتاوأئراَملاةمهف عذب ءاغشلا فلم
 هدوصقم لع عقب الو كلذ نم [.ش سانلا ع نم ربك لت عيدكم ءاو)) ةبفاشةءفاناهسفنىف ةيعدالاو

 تافشاكملاو تالاعفن اال ل هاريس غةاصعلا نمىلءاعلانوكي نأ امهد أن. سالن ركرامناكلذو هضرغو
 هلئاقلا موعشلتاوذنمةثيبللا سوننلارا 1نمثد>اذاامأو

 انهناعمو اهر ارسآو ةعافااقئاقح ةغب رشلاةبك نزلا سوفنلاهتاناقوسأ ةكلهملاةطرمملانويعااو

 :لبص>و ةيناطء كلاس هوفنلا كلر ' [تءندللاعت و هناك هليا ىل ءءانشا او لكوتلاودمحوتلا نمهتنعذ"امو

 فراعملا سعمش ىفاذك ةهشالو كشالبهربلا ب

 #00 بك كلل اا

 مهين نعاواضيإو هيف
 الا الوعبلمتا لس

 ءاش ناف ه هر / مهلع تاك

 مهلرفغءاش ناو مهبذع

 سم بح س ب د

 قوسلا ل_د نمو
 هدحو هتياالا#اال لاق

 هلوشلملا ل كبرشثال
 وهوتيعوىحي دجلا
 ريدا هديت وعال ىس

 رب دف ىنلك ىلع وهو

 ل اة

 0 رسما

 ١ ى ان ةحردفلا

 ىاتبب هلىئبوك سم
 يتلو ى تدل

 زيت الأس ىفا مهللاقا
 اهفامريدشو قوسلاةذه

 : اهرشنم كل ءذوعأو*

 ىلا مهلا نامرشو
 اههفبتس نأ كن ذوعأ

 ةقفغصوأ ةرحاف بع

 رسعماي ى سم ةرساخ
 اذاكدحأ زممب ًاراكلا

 نأ هوس و

 بتكيفتانآر ارشعأر قد
 اذاوط نسحب لكن هل



 مهالارغ ةروك ابعأر
 | كرابو انر ىفانل كرب
 كرابو انتنيدم ىفانل

 انك كرا راسل
 ى س تن م اندم ف

 اعدهنمئش قأاذاف

 سات م ثالذهيطعمف

 ىلتيم ىأر نبسو
 ىلاهتدتجلالاّهف

 هب كالماامم ىنافاع

 نمريسشكى لعىناضفو

 عاضاذاوءالبلا كلذ
 دار مهللاقبأو هل
 هلالضاا ىداهو هلاضلا

 | ”هلالضل انمىدهت تن

 كتردقبىلاضىلعددرا
 : نم امافكناطاسو

 ط كالضنو ٌىلئاطع

 نيتعكر صاوأ ودي و
 مساي لوقي ودهدشو
 دارو لاذلاىداهايهنيا

 ئلاض ىلءددراةلاضلا

 اهنانكناطاسو كتزعب

 ىف ات ٌكيتاطع نسم

 فكان لوحتي لس
 وم كإذفو وم هسغن

 نافريطثبالو ضم
 لوقي نأ هتراغكسف لعف

 اع انيسم 52171

 0 كل ا ا ا
 571 ى٠8م ا! 11/1 0111| ١١١١

 م ؛ 131 |١4 ؟همرمم6 را ممكى4 | ١!؟؟١ خ8

 ا كا ا يدلل ملابو 0_2
 1م |5114 ٠7١1ه 17511 1

 1 وسلا ل يس يلب ل رب رب صس تصحح صل

 64147 تككعللا انا

 ايمهمناكو ةفاوءالد لكرمىلاعت هللا هظفح ]+ وو همتك نم وهلا نيت الثوهئامثلت ىلع -.:<قفول | ازه

 هتكربدهللاهيغشب مايأ ةعبس ثامن مبرسشن و ضد رملل بتكم و قالا نيبأب وبحو
 وهو نيحاصلاضعب نعىو ر(نبوخالاو نيجوزلا نيدحالصالا ةحافل اةياتك صئاصىةدئافلا لصف )
 ةالصلاةيلعهلوقل اعابتان ودخالاوأنيح ولا نيب طص:نأدارأ نملاق هنا هياعمنناةجر ىزا راد ثلا
 ركل و ٌكسمودر وءام :ونارفعزب بامكل اةحئاف تتكلف دمهش ءرحأ بح دس اد قف نيذت اند ملص نم مالسلاو

 ميحرلانجرلاهنلامسب هطرشلا اذ م عضول ا اذه ىلءةياتكلا نوكنو ةراهط ىل ءنوكو نابل ودو«ب ياكل لاح
 .باتكلاةكافلو ىلاعت ها ةعاط ةنالف تن. ةنالغلو أ ةنالف نب نالغل ةنالف نب نالف دمحم نيملاعلا برهتلدجلا
 نيدلامونكلامةغب رسثلا ةتاغالو ىلاعت هلل ةعاط ةئالف تنب ةنالغل ةنالذ نب نالف محرب ميخرلا نمسرلا ةغب رشلا
 ة_ظكافلارساو للا عتهللة_ءاطةقفشوةجرو ةفأروةب دوبع كالَمم'ةنالف تنب ةنالغل ةنالف نب نالف الما
 كاراو ةفنرشلاباتكتا!ةعتاغلو ىلاعتهّنلآاطةثالف تب ةنالغل ةنالف نب نالفدبعيد بعت كلاباة فب رشا
 ايهرو ابر هعبطب نأةنالفن نالف ىلع: فن رشلا ناكل ةافرسسإ ودللار ةنالف نب نالف ناعتسا نيعّمست
 ىو ةسفب رشلاةتافلارسب وه.لعهللاب ناعّتساولاوقالاولاعفالا الاب ةاو هل بو ةعاطارهجوارسسو
 ةبعتو ةماقتسسا ةنالف نب نالغل ةنالذ نب نالف ماّقتساو ىدتها مقسما طارصا اانره'هتدارا تحت هل لاثتمالا
 تمعن نيذإا طارصة فد رشلاةحتافلارمساو ىلاعتهنلةعاط عوجر ريغنم هلوةفاعوضحخواععسو هيدوبعو
 ناتكلاةكافلو ىلاعتنَةءاطووج ربامو هتمسلطاام عيمت ةنالف نب نالفل ةنالف ني تالذ معن أ مسيلع
 ىلعاناو خال غنممهرودصفامانعُزن وني ماَنيلاضل الو مهملعب وضغماريغةجروةةفشو:بعةفد ريثلا

 اهفىثلاةهدلانم ميرلاه يبه ناكمىفاهةلعوةروتكملاةقرولا طس .وفاهز رغاوةمور#ةربازفتةراتكلا
 هللا عنص ب مع ىر تح ةعافلاةروسسلاطلامزالدو سنلا ضعب ىفودوصةملا لص اهبف بولطملا صذعشثلا
 اطيحوامهدح ب وث نم اطبخ ذ ف: نينثالا نيد ملصت نأ تد رااذا (اضيأاذكو) نارقلا صاوحخ ىفاذك ىلاعت

 اورك ذاواوةرغتالو اعيجنلا لب اوم<تعاوميحرلانجرلاهنلا مس لوقت تنأوامهلتفا مخ“ الا بوث نم
 ىتأو رك ذن مو انقلخانا سانلا|هيأ ران اود هتمعند متهصاف وك ولذ نيب للا هءادعأ تنك ذا يلع هللا ةمعن

 ةنالف نينالف نيبفل ا مهللاريس ملعهتلاناكاقتهتلادنعوكمرك أنا اوفراعتل لئابقواب وعش انلعجو



 الل

 نام مهلا اك دكرام ا نار مكه بلا ىلعوءارهزلا ةمطاف نب وهل لو هيلعهللا ىل هذ#و ىريكلا

 لك اهلك ؟قْؤت ءامسلا ىف اهعرفوتءاث اهلصأ ةبرطةرعشك ةبمطةماكلثمةنالفتنب ةنالفو ةنالفئ تالف
 كربدخالا ريال مهالا لوتفملاط لنا فتد_ةعةمكلذتولتاماكونو 7ك دش مهاعل سانال ل مالا هللاب رضا وام رتذاب نيح

 هلاالو كريطالاربطالو نيدلا ىلا نع( لةنرإ ىلاعت هللا ن ذا, ناططص: امنا دمك امهدحأ «طعتودقععسس مت ىتحةدقع

 نيعّمسسل هلو5ىلا ل هواذال.٠ ال!فوحىف4- هكافااةر وسءلذكم م.-رلا نرل اهيا مسن هرمم سد ىف رعاا ني

 7 35 0 رخ 0 اذان 8 515 اأن تعج قانون امها ادعو

 مي ًاراذا طا كريغ

 هنوهركت أ .ثةريطلا نم

 الو ثنأالاتامسملا, ||| هللا تاولاص 0 وضرالا,ت وعسل ا!لهأق و كالاج 5 1 ىلا ا
 الات امسلاب ا (ةفاجولاو فطعلا ىف هبءاعدلا باح امو ) ثآر ملاص اوحىفاذكن نيملاعلانرهتيدجلا و نيعجأ مولع ءىلاعت

 الاةوقالو لو>الوثنأ نه ىلع نيضرعملاٍبولق فطعتة د" الاهذهةمصاخةروسلارخ ىلا اوهالاهلالتاييسح ل فوات نان لاعت هو

 بيصأ نمودص.هلاب أ تنأم4الوقن ةرصلكوخ 1مم نيثالئ لبا فص ةعمب اة لاهأرقنن فني دئاكل اديك فدتوهنعاوضرعأ
 كساب هلوب قرنيعب هب اة فطعبهنلا ناف ىلاهللذو أى هللذو هملقو أ هباق فمع ةنالف ثنبةالفوأ ةنالق نب نالف ىلع وس براي

 اه هرحبهذ مهلا نارقلا ص اوحتففاذك هلاذب ابوهمأع

 لاق ئاسو واهدوبو ىحولا باّتكددع نايب هيفونيطايشلاديكلاطباو ومركسلاةبآآلو رثبأ
 لزن وهيل عهتلا ىلسهّنلالوسر ىلعةمأ الاهذهتارئاس الما ”رمسولا دعبل وهيل هللا ىل هلال وسر ىلع تاز

 ام اوف ةرءافاطوم تحايل د10 بلا تا اجلا 0 و 01 تلك رأاهعم

 تاو -, صاعلا نيديعسانب ات ابأو داو ةريهف نب ماعو رم ار لعو ناممع وزعوركبواناك نو رخو

 هبعش نب ةريغم او خس نى بجرم ذو ساعش نب سدة نبت باو بعكنب ىنأو عمد رلا نب ةلاغنحو مقرالا نيا
 ةحاو رن هللا د دعو صاعلا نب ور#عوىرضاا ن.ءالعلاوديلولا نيدلاخو تاصا|نب مهجودي زن هتلادبعو

 97 , واعموث باث ني ديز وةمط اه ىلأ نب ب مةيعمو ىلأ نب هللا دبع نب هلباد معو بنصخلانب ةهديرب وةملسمنب رهتو

 0 ليقوةكمخضدعب تك مس و هيلععنلا لس ينل ةبامصلا مزلناذهو نايفس أن

 0 سالباىلا اوعمحا يره نلت رع مدس الل

 مهلبفةروثملاةنيدملا اواح واهب راغءو ضرالا رام اوفاطف هنعاو * صب نأ مصاف كل ذب هو رب ريسخاو ةنعللا

 اهريسفت ىناذكتلزندةىسركلاة ب نأ

 رارسالا نم اهريغواهتدا.-واهتيفرشأواهتباضفأو ى» هركلاةدآ ةيمظعأ ىف ةذراولا ةصصصلا ثدداح ا-الالصف)

 0 ا اندند ع وراجوك داعب 00+ توعتتوةشو ايا

 لوالا مسالا) نيسمآ اهتوادم قع 11 0 ً؟وةراشبلا ملظ اه ىابلوكل ! 6

 عسيسلاو تاوهم عبسي اا ىمركساا قام ىلاعتهننانأ ىوربا وأ ىسرك- كامساامفرك ذال(ى هركملاةبا

 ةرشعو ىمركلان يع نءىسرك ف الآ ةريشعىلاعتهنلامضو وةالغلا فاق لمةقلك ىتسركلادنهتاووسلا
 أرق ن رت هذ فاه اوثتوبتكب و ىمركلاة آن ور ةنةكئالمى سرك لكقوفدعفأو هلام“ نءىمرك فالآ
 ءآ ةءارق ىلع مواد (نءو) هقا ارطأ ىسركلاةن بتنك نأ مهلا هللا رمأو ةبدملا ةمالا نم ىمركلا ةبآ

 (جرخأو) 4 . وملالث الدإاىفاذك ةمانقلا مول هلَدْثو ىمركلانْز ورادقماي اوث ىلاعت هلا ءاطعأ ىنلركللا

 هللاىإ مى نلا لأ هن ىرابلاه شع ىطرىرافغلا رذىفأ نع قسهبلاوهب ودم باو يشل اريأو ب جتا

 سمى سلا ١نذاب مق

 0 دادس 178

 اعب رأ نعالا هرم ىف
 لاقوانال_"رسبالا ىفو

 سايلا بهذأ سارال

 تنآفشا سانلابر
 رضلافشكرال ىفاشلا

 تاو صءوم تنأألا
 ندم مأب 6

 ها ةعتسو نع
 ملاوة_كعاغلاب هذوعو
 هلاههلاو نو لخملا ىلا

 ةباو ةيالادحاو
 قامهللو ىمرسكلا

 ضرالافاموتاوهسلا
 دهشو ةرقما اخ ىلا

 ةيكالاوهالا هلال نأهّننا
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 َّ هام ةقلك الاىمركلا دن ل! نورالاو ءبسا !تاومسل اامرذاب أ ا:لاقف ّى 0

 تاو ةال_ةقةاقلم ا الا شرحا ادئءىمركسا اوعسس !!نوضرالاو عسا اتاوعسا ااموةالذ ضراب

 هنعهلل | ىذر ىلع نع ميعنول أو حيشلاوبأ (حيرخأو)ةقلخلا كن” ىلع ةالغا الذكى هركدا ىلع شرعلالضف

 ١ نولاعلاالا هلعبالث يح ىمركلا لوطفةن_ةثامعب سل #لالوطوؤلؤالقلاو واو ىمركلا اعوذ رم نارءالاىفهللا :رتثاو

 م نب ىحر تو ضرالوتاوك ملا ناب 0-0 (جرخ و) || ىاهنثا ىلاعتفو ة“الا

 مهو ش قار وف نم ىم ل نختم ةريحالباخل اكلذال 0 د ريسسم ناك لكظاغأ|| ىلاتافاصلا ل

 هزخ نمثل لاةمزكعنعيشلاوبأ(جرحأو) ريسافتل !قنورىفاذك ك2 اللا تاداسمهوتوببو ركلا رخآ !نمثال-ةونزال

 مسالا)#« روثنملاردلا فاذكشرءاارونن زج نيعبس-نمءزجىمركلاو ئسركلاروف رمآزج نيعبسنم [] ىاعت هنأو ريثما
 4 ,ينأن عيلئاضفف 6 1 ا+حاو سيرضل !نب ا ا الا ما وهلقو نما ن .ةنكالا

 موبقلاىملاوهالا الت اتلك دن كس 'ناتكنمتنا آى أىر دنأرذنملاأالاقرلعأ اهوسر ومات هدم وو واد سم

 هدو .انالثمالسلاو ةالصلا هبلءاهز ركتاءاورلا ض*: و رذنللاب العلا كنهما لاو ىردص رض: لاق مانا ةثالث4ةحاغلاب

 رذنملا اونأو* ردنملااب العلا كينهمل لاقوى ريع وع .ا-هللا ىلصهللالوسر ىثد ب رضفلاقاردأ تبعك نب ىنأ اماك ةمشعو ةودغ

 هديب ىدتغن ىذااولاق لسو هيلغهنتا ىلصهنلا لوس نأ (هريغو ىذ هرغلاد ارو) هذع هلل ذل | ىىذر ب عك نب ىنأةينكا هلفت مق اربع جاهم

 لاقلاةهنع هللا ىذر سن نع هبيطخلا(حرخ 1 نمسا تيدا رااخلكا الاءذول نا غددالاق ربو س د

 : م ىحلاوهالا هاالدننالاقرلعأ هلوسر وهنلااولاقمظعأ تار ةلاىاى أنو ردن أٍلسو«لعهتلا لص هللالوسر عج ع ةتافلاب

 ملفءأو:رقبلاةروس تارقلا لضفأ | داس صح ربت | نإ ءةمامأ ىأن بث رم ا (جرخخ أو ) روثنملاردلا ىفاذكلا ىنلاثغداو تاتا

 هللالوسراد لح رلاق_غالكلاهتلاد عنب عسب رلانءىرادلا(حي رحخأو)تاقتالافاذك ىمركلاةنآ [هيفةنآ مسو هيلعهللا ىلسص

 ' ىةنإ '!ىاق لاق مم ويقلاى م لاو هال اهلاالهتناىسركلا ةنآ !مالسلاو ةالصلا«.لءلاقمظعأ هّنلاباتكىفةن 0 الف ىل وهو برقع

 || ىاريحت ل رثت وهلا شرعت حت نمةجرلازنكنماهنالةرقمااةر وسرخ 1لاقك ةمأو كيد ت نأ بحتهلل بانك هللا دب لاقغرسف

 هنع هللا ىذردوعسم نبا نعرصن نيد#تو سر رضا١نباوديبعولأ(حرخأو ) هيلعتلةشاالاةرخ ” الاوامنذللا 0 -
 0 0 00 0 3 م

 0 رخئأو) مويقلا ىلاوهالاهلاالهش اى را اقماع كبلعتا رية اهئ راب تاقلاق 4 : اهبأ لد : 03 د 7 7 متل 5 5-0 - 1 اي
 ١ ى برذوعأ لق

 لوسرلاةلاق«:ءهتاىذردوعسمنب نع ىوسبلاو ىورهلاو س رضا !نءاوىفازنادلاورذاملا ني اوروهنمنءا :
 7 (جرخأو) مويقلاى 1 اوهالا هلاالهتباهنلا باك ىف <: .؟مافعأن ا لسو هيلعمتلا ىفصمتلا

 ةفصق مهءاجلسو هيلعهنلا ىلصىنلا نأ هنعهنلا ىضرةلث اودلاو ىركبل ميس دعا هلاحر دنس فارماطلاو
 : مويقل ىلاوهالاهلاالدتلا مالسلاو الخل ىنا : 00 ا | هلاسفنيرحاهملا نم ةيتررسو | اهلا اوءاللاهيلعىنل الاقف ىظعأ نارقلا ف +:1ىأناسنا 2

 يم لوأ تاكومنعرلاعتهقاىضر سيقنبةلسزر ةدسرا(توزتسلا» تضقن | ىتحتمونالو ة:-هذخخانال لاقو اناثذاف ىجلا
 هللاةن نم عظعأر وبزلا فالر ليخنالافالوةاروتلا قنا لزن اانرسو باعد! لبستاب وسر 0 انلاىلع

 ص وزى ركلا .[نم ماظعأ لبحال وز وسالو نت ر 0 رو ءاج ع نقلنا اقام هع اعتدت هلي 1 در سامع

 : نآارقلال فأل سو هيلعهنلا ىلسهننالو-رلاقلاقن سمان عشب رضلا نب او رصن ني دجتوثرح او عبكو

 / ردااىفاذكةرقبلاةروسهبفر قب ىذلاتيبلا نمرقيلناطسشلاناو ىمركد كاد ا اهذةب :ايلقعأ و ةرقبلا روس

 : اكلمَهَتلا ثعب اهأرق رقن مى ركلاةبا !تارغا !فةبامظعأن أ مال ل اوةالصلا باع نل !نغ(ىو دو) روذنملا

 222# ما
 2 نيود

 لودر ىلءانضرع طص

 قيئثاومنم ىهامنا
 هم هللا مساي نسما

 ت7



 ينحني

 يا دب

 3 (قرع وا شرم هال كلا لاقل ذفأةرقبلاىاىاف ,' ٠

 لل 1

 نيدلابطةنبد_هفدار والار 33 قاذ5 ةعاسلا كل: نمدقلا لهن د انس نموعكو هنانسد نم 1 1

 جرحت اطللانء ر عنا مسهنع ىلا«تهللا ىضر ربينب نع :ىورهلاوىزاريشلاوهيودرمنبا(جرخ د( أ

 5 ,!لاقفم وعل اتكسفاهاح أ اواهفودخأ اواهلدعأ اوتار هل ادن أ مظعاب ىف دريد مك 1ل ف سانل ىلا مولتاذ

 مودقلا ىنلاوهالاهلاالهتلا نار 3 !ىفةنآآ مانعألاقرلسو ءءلعدتلاىلسدقلا لوسر تعمم تطّقس ريما ١ ىلع دوعسم

 هرباربخ ةرذ لاقثملمعب نتآرقلا افةءافوح اولا ناسحالا ولدعلاب ,مايهلانانآرقلا فة [لدعأو
 ةتجرنماوطنقت الموس ؟ىلعاوذرس نذل ىدابعاب ل ةتارقلا ف ةنآ اح -رآوهربا مارش ةرذلاقثم ل معن ن هو
 ىلاعت هللا ىذرو «هجوهللا مرك بلاط أن ' ىلع نع (ىو ر د) ىسدقلاشيفلاق وهيا ردلاىفاذكمّننا
 رحاس اهل ديالو امون ن نيثالث نيطا. كلاامت :رعها الارادة, الاوزهتث :رئاملاة لو هيلعهللا ىلصىنلا نعهنغ

 (جرخ ؟و)تايبلاحورف اذكاهنممظعأةبإ؟ [تازئأافكناري>و ءكلهأ و كداواهلع ىلءانةل مل نيغب رار

 ماظعأ كيلعلزت أ امهنلالو انتا لاق هنعهللاىضر رذ أن ءقهبلاوك اح اوس رضلانءاودج مامالا

 هلوسر وهلا همظعام مساظعلا نأ (لعاو) ىمدقلا ضيفلاىفاذكم ويلا ىحاوهالاهلاالهّثلا ىمركلاةنآلاق
 ىلص ىنلافسكعلاب سدلو هلوسر وهللادنعربّةح مهدنعمظعبرذا سانا !همظعامالزب رادلا ف هردق لجأو

 ْنَع هلقعرصةذ اهذملت ق-ف مظعذا سال اوه دب ص قدح ف ميظء يشل و هتمأ قصف مافع مس .و هيل ءهللا

 ىامظعأ ع ركلااهي الاءذه تناك الف ةفاضالاباميظعنكن مهر واج و هاواسن اف هتاغط هنكب ةطامالا
 نمو الل اردةواريثك اعفن واهمظع رحأامجاولانيلارم اريثك اهنعا ارةىلءاوموا دينا نينموملا بسانف آر ارقلا

 ىهواهفو ددعب وأ ةماكنو سجن ىهوا هنا ماكذدعب وأ ةصةرسشع عبس ىل ىهواهلوصفددعباهءارق ىلع مواد

 م-هورمشع ةثالثوةئامثلث مهو رد. باح اددعوتولاط باك ا دد_عونياسر طادرعب ؛ وأاؤرحتوعيسوةئام

 اعاصم نوكي .ةابئراق ىلع ةميظعلاةةدل كالت تداعف لالا أ ف بلط لوا هدجوالاةزتم سلط كراممددع

 ىف لمعبالو لعفبالو لوقبالهترضم ل ءدح ردةب وتوكل فن مهعاط او ىنوبلائجشلالاقاب وبعوابيهمو
 ىآ :آةدمس ثلاثل ا مدالا يي ىسدقلا اريسفت ىفاذك هعام" ًاهعمط لا هتءارق ىلع موادي نا هئثرتاك هوءرهذة ماد
 تاو مانس بش لك- !لاقيإ_و «يلعهنلاىلسىنلان ,عهس:عىلا«ةهللاىضرترب رهيبأن ءىورالد#(تآرقلا

 نبا ) رخآو) ديرخلا ىف اذكى ءركلاةناثار ةلاىآ ةدمس ىهتةدا اهتفو ةرقبل ار وسن ارق |مايس

 تاارقلاىأ ةديسلاق مالسل اودالصلا «يلعىنلا نع هنعىلاعتهنلا ىض .ربلاط ىلأنب ىلع نع قينبلاو ىرابنالا
 ةرب رهغأ نعق وبلا اوك املاورودنمزيديعس (ح رخآ أو) روثنملاردلا فاذكمورقلا ىماوهالا هلاالهلا |

 هبق تيارت الون آر ةلاعأ ةددسةتا ”! اهفةرقبل اةر ولاة لو هيلعهنلا ىلسهنل'لوسر تأ هنعهللاىذر

 وهو موتا ىلا اهفناةدايسلااهقاققساىفىكي وروثنملاردلا ىفاذكىسركلااةبآىهوهنم بر خالا نا طيش
 لاقف تارقلا فاملخفأ ةيامعل ارك اذنو سو هيللعهنلا ىل_هنيلسرملا دس نع نيا رواكمافعالا ميمالا
 مدارعسل اد مس ىلعأت ممسو هياعدتلا ىلسصهنلا وسر لاةلاق مث ىسر 5 اة نعمت ان اهنعهللاىذر ىلعمهل

 املس ر واط 3 ركع |ليمس .هولالبة كد اديسو بمهصمو رلادمس ىدانلع ص ءرغل ادمسو رفنالود# ب َن رعلادنسو

 ىم مركدلا ةن 4 1 ارةلادسوت ار هلا مالك اريسو ةعبللا مون مايالا دمسو مرحلا ارهشالاد سو ردسل ارصشل ا دسو

 اهنعا ارق ىلع مواد( نمو ) ريغسصلا عم ءاجلا اذكى ل:دلاهاور ةكربنو +ةماكل كف ةماكن يسم اهمفناامأ
 نأدارأن مصاوللتا ضءب لاق اذاوّةرخ “الاوان دلا ف سانلا نيد ادمسن وكمذ ا .ئراق ىلع ةدامسسل ا كإإ:تداع

 دس هناف مول لك اهفو رح وأاهتاماكتدعب ى يس ركسلاة با ةعا ارق ىلعموادملف سانل ادنعوهنلا دنءاد-سنوكت
 ىنلانعىور « ( كار ارقلا ىآلضفأ عبارلا ) « صاوخلاىفازك اهم سصو ىلعر دقن الا مث «بغن ىف ةدامسلا

 ف طرثرحلا نب: ةعسر نع راف زرك ا اسعنب 6 اممم ىفى وغبل !مامالا هج ركل وهيلعمتلا لل ١

 اطغذركة هلم ةسيئرق
 قو رحا قرب و ساط
 3 رسال اسهذأ هلو وعن

 هدا طا سانلا

 تن :أالا قاشال ىفاشلا

 قبزحلاىئراذاواس
 ص ريمكتلاب «فطملذ

 نمر وبر< ى
 هتباصاوأ هلوو سّدحا

 هللاانن نهلو_ةبةاصد

 اسد: ءاهغلا ىف ىذلا

 ءاوسلا فل مأ كيما

 قكتر كضرالاو
 كتجحر لءحاف ءا وسلا

 انلودغغاو ضرالاف
 تنأ اناداطحواننوح
 ءاغش ل زن اة نيممطلاب 1

 نم هجرو كئافش رم

 س08 لكان

 سم دس | ًاريسبف

 ةحرق هننم ىوادب و
 وعبص عضد ناب ح 0 وأ

 سس ضرالاب ةبابسنلا

 هنا مسايال اق اهعف ر

 انضءعبةقد زيبانضر'ةيز

 ىنشيلو أ انهقسىفشب
 اذاوانب ر تذاب | ىةس

 رح ديلي رشردخ
 وم هيلا ساثلاب>ا



 *رقبلا لاقل ضف تارقلا فةر و-ىّأام مءهللاىذر 0 !انسلاقريسدتلا نعىو رسهلارذونأو
 لاقف ماثملا فءارفهوختامالج رتأن ل نع سرع ذلانبا (جرخأو) ىمر ككلااةآلاقة د [ىاهت اذ
 ىملا ارهلا هاله ىم ركلة. 1لاق لضفأتارقلاىافلاقن 1 .ةرقلا لاقل ضف ؟نود<لاسمعالاى' ىخأا
 لوقنو) روئنملاردلافاذكلم_ئالورعناناو نولعتالو نولعفت مكنامم ةلاقايئانا نو رثلاق مويقلا
 ادوعلع هللا ىلسمىنلاةرضح دنع قر وا نيش ىمركلا هنآ يدم كنار ردقلاهيلا نسحأ (ريقفلا
 هلاال هّللانارعلا ىان مة .؟لضف ألاقي _بو هيلع هلل ىلسدنلا لوسرانرمنأ ةرهطملا ةضورلا فاي رلاثدأر 0

 ا ا رنعهم#مىهتلادسيءمماةلاون أ ىوغبلا (كىودو) مو.ءةلاى ل اوهالا

 وأاملأى شان مو ىئ

 عّضيلف هدد قامش

 ناكملا ىلع ىنعلا هدب
 ىسر كاد 'نارقلا ىآلفأو :رقبلا نآرقلاروسلضفأ ل وهيلعهللا ىل ص ىبنلا نعءارلا حتذو منجا مضب مب ل_ةءلومابىذلا

 روسلا لضف'ةرقبلانأدارملانالنيماعل!برهتلدلانآرقلا ل ضف ن امال سلاوةالصلا يلع هلوةهضقاذبالو ||| لقياو تاس تالثهنلا
 نم هسيلعتلةثاامىلعةر وسل_-ذنت لو حل اف ثق أول ثمالاا بف ثب ردو م اك>الااهف تلصق ىتلا ||| هللابذوعأت ارم عسبس
 ل2 هع 0 1 وهيل هللا ىلص ىنل ارش انهت( تأ ١ ارقلاىافف رم ا ماد !ىفاذككلذ دحأأام رمش نم هتزدقو

 ةرقمل انارقلا قةروس فرش مأ لبو هيلعهنلا ل سدقلا لو سرلاةلاقاس منعها ىذرسابع نان صن نا

 ىأ هللالوسراب«.ءىلاعت هللاىذرىراغغلارذوأ (لاثو ) روثنااردلا ىفاذك ىسرك كاةب اهيف ةنآفرشأو

 نآولوضرالاى ةاَعلمةةلك ال!ى مر كلا عمضرالا وتاومكاامىيسركلاةنآلاةفرش أن ارسقلا ف ةنآ ةنا

 لاقوري_ستلا ىفاذك نمت دحرلة فك ىف ىس هركللا هب : اوناريم:فغ5قتاغح نوفامو ضرالاوت اوهسلا

 ريسفت ىفاذكمو.ةلاىحلاوهالا هلال هللا ىمركللاةن ثأر هلا ىفةبآف رش :ًاام م ءىلاعتهللاىذر سابعا
 1 ذم شامهلضف ملعلاو رك ذلانأ معاف(ل |و.ةعملاث يسن يس لا الا هذهل ضف تاب امأو ) طر هلا

 نم مظعأ ا رش نأ لعل 0 مولع اومظعأر وك ذملاناك اماكو مولعملاو
 فرشأو ملظعأ تناك اذهلف ىلاعت هيامل ءوىلاعت هلار 5 دتناكى مر كلاهما تاقهذمفرشأ م واعمالوةْر ءاادر

 ددعبوأ ١ !.اماكددعي ىسركلا ةنإ 412 ارق ىلع مواد ند ىسركسلا ةدأ" الوس دل اريسفتىفاذكت اي“ الارثاس نم

 نال سانئلارنءوهللادنعاز , زعمواهر كموافرمشما من رو كمفا راقىلعةمف :رشالا ةفصلا كل: تداعمون لك اهفورح

 سداسل )١ «صاو1ت!ىفاذك ادمسنوكمفد ءسلاب لغتشا نفيريغلا ىلع لضفدو فرشد و ماظعب ا مم ٌىراقلا

 نف ىسركللاة اثار ةلاىآ ]آ ةورذوةورذئلك-١ناىسدقلا صئاص!ن افرك ذل » (نآر ةلاكآَه هورذ

 ءاسنلاو لاح رلاةو رذنوك.فا راقىلا ةيلعلا ةبترلا كإ:تداعاهفورحددعب وأ اهنا ماكذ دعب اهتءارق ىلغ مواد

 رش نمهنر دةوهللا ةزعب

 هتردقو هللاةرعيذوعأوأ
 دج امرت نملك ىلع

 مث ارثو ادهىيح ونم
 ت اهدعد ِ هذي ورب

 1 1 9 8 ١
 ة4ةسسهل ىلءار ف و

 1 و تاذوعملاب

 هياصأ نهو 1 نس د

 ىريصبو ىنعتم مهللا 2

 ىتسثراولاهإ_ءجاو
 ىراثودعل اففرأو

 ةرقبلالسو هبلعهتلا ىسهنئالوسرلاةلاقء:عىلاعتهللاىذر راس نب لقعم (نعو) رسئاسانا مالكىسهتنا || ىناطنءىلءفرصناو
 نمىمر كلا : تح رفساو تامل نونا اهنمةب .1لكعملرن ىمركلاةمآ همانسس ةورذوت أر هلا ماس 0 نةءثو ىرسم

 00 رخأو) ريس! ىفاذك ةرقبلاةر وسب تاصوق شرعلا تتنك هللاممساب لود ىجدل
 هلا ةراعباسلا)« ناقئالاىفاذكةرقبلاة رونار ةلا مانسوامانسؤئيذ لكل نا هنءىلاعت هللا ىذر | |مظعلاهللا,ذو ءنريكللا

 مال سلالم هيله يب غنا ةرخ ” الاوايندلا قهر وأ عبجهيلعمتلا هذا تءارقىلع موادن ءنال ||| راقت قرع لكرش نم
 سمرا ارحرشنمو

 مص هياصأ ناو صم

 نمتالفةاملسا سو

 دبالن اك ناقتوبملا

 لهل السعال

 تلح مايشردب مون تاث اًقلاقهنأ ه:ءراعت هللا ىذر ىلءنءىكورهنافردم ورة فاضوس# تاموإلا بج 3

 0 م كلذ ىلعدب زبالمو 001 لوو هج ابوها عسا اذامر هن ال سو هيلعهتلا ىلسهنلالوسرملا

 «ماودو 4هنلا ف ىت كلذ ىلءدي زءال ناكو هيلا اراظنأو م-جرأو بهذ ل زأ لذا كلذل ومي وهوثدح متلاتقلا

 نالاق لبو هيلءهنلا ىلسهننا لو رن ع(ىو رو) ريبكلاريسفتلا فاذك اههتممافعأ ىلع لد, زيعسالا ع ندد

 هتردقو. هنرعب فادحو ىسرك. اهب , اريذعلا كل ذب بتك و بهشالارمنعل اهردلا نمقلحو ءاضمب ردوا لاهي هللا

 مول علارحج ريسفن ىفاذك هاا. نمد ةنح !باوبأ ةينامالهقلا تفاهم فرعو يمر كلاذنا ها لعن نمِنأ

 ريمعلا اهتم قاحوءاضسب ةرد قا ىلاعت هللا تالاقهتا لبو عدنا هنئالوسر نعىرخأ 41 أو ر(فو)

 1 هاما قل :نمهلالدبو هتزعب مسنأ اوىهر ىلا نار , اريزعلا الذ. بةكو بهشالا



 ايامك ةذعب مو لكم .ركلا هنآ ةءارق ىلءمواد نءوفراعملا سعش ىفاذكم ءاشاهيأ نمل دف ةيناقلا نحل
 راسفت : قاذك ةنامعلاةنجلا او 4غ كتانسملاوتا ري او قاز رآلاب اوبأ هياعهتلا جتفاهف ةورحددنعب وأ

 تااهنعهللاىذرةشئاع نءنوعمم ني نسال اىلامآىف ىو رام ءامااوةكرملاة بآن ماثلا ىمركلا ةرآ

 تدلتام يمر كلا ةءآ نع تن أ نأ لاق ةكربلا نمو وع هدب من أهلا اكشف] مو هياعهتلا ل دىنالا أ الحر
 ةطنطاتلا قت 0 مادالاو ماسطلا ىلع ءراضدقاو مادال او ماعطلا الذ ةكرب هللا ىأالا مادالو ماعط ىل : ؛ 2 هى

 ضغنلاق روثنملاردلافاذك اهتكري مو م ىلعشي دش الددةذالا اولاوسلا نم مهفامةةفاول. لا ,امهم* كربلا

 رزالا ىلع وأ يعشلا وأ ةطذخلا ىلعوأ ل يلق ماعط ىلع ىسركتا ةنآ رقت نأءاسغلاو ةكربل الوصل ص اوذنالدأ
 اذكو ىلاب نا نذاباهذ ل هحتماغلاو ةكرعلنافنيلسرملا دعما ىلااهماعئشنت اهنأر قالك ال ذربغ ىلءوأ
 اردو انها لمت الوز وراك( ةيلقلا الاعساتلا ) نآرقلا صاوخىفاذك مهاردلا ىلع
 ةريغو ىذمرتلاهاو راذك ش ءرعلا قاس دمع الملا سرقت نيتةشواناساةد* الاهذهل ناهدس ىسفن ىذلاو لاق

 اهئراقىلع سدقتلاةفصل كا:تداعأاهفورحددعب وأ اهتااكددعب و اهاو فددعب اهتءارق ىلع مواد نو
 ىمدقل نسا قادت نا رن مدقت أ مدي 0 رغغنو ةسدقملاتاوذلا نه 0

 ا 5 سل مصب

 اهأرقنم مايالاو لامللا ىفماودلا ىلع ىسركسلا يآ ةءارقلك اياوهلل' ىت-ةفو ونءر ادلا فهلا كز عازب زعلا
 ةورذن<هلا او- ان وكيفيكذا ل ءارق ىلعم وادند ةمامقلاا مول ىلإ عن هلباهحو راق ف ةدحاوة سم

 ةملك اهنف نال 2 هتناىامةهتلا ىلا ,رهَتلا لاكوالعلاةم ”صو ءامافعلا

 اما ئشا | تافاهاضتةممظعل تاي“ الا مانع ىمركسلا ةبآتراصأسع اوهرس سدق ىل رعلا نبا (لاق) دولا
 نوفل راس ناالا ساو صول الاوت ةلاكآىفى هوهناقلع < موهاضةمو هناذ فرس: فرش 1

 3 ل نملضف أ ىسهفاه.ىدخلا عقودنالم افءأو ةروسلاو ب : اه هود 7 وسام امه[ نإ وباهاضفت

 0 5ك  اواهرحرممعةسج ىف د.-وتلا ذتقاصالخالا:ر ون َقاثلاو اهيدقبب ىلا

 كلذور شعةسمت هذ غريعد افرح ن يسمع ربعم ى عم عضول زاعالاىفةردقل !ترهاظ ذافرح نيسجت ىف ديحوتلا

 ةالصلا بلع هنأ امهنعهللاىذرر عنب ,انع(ىو دوز تاقث الاف اذكءترناد-ودار ةئالاوةردقلاماخ“ ل ناب

 دنع هللاالا هلاال ل ه /ىلار ظن أ نأ تحو رشنلادخدالو توملا ىفةشحو هنلاالا هلال هأ ىلع سي لاق مالسلاو
 نمور تدلل ء(ىورو) نزاطاانعبدذأ "ىذلاهللدانولوقب وبارتلا نم مدر وعد نوذفلد ةودلا

 نمو ىئ-د> هللا الا هلاالةماكل اقدلل' نامالشلاهيلعلب ربح نع و هيلعهنلا لص ىذا ان ءهدادجأ نع هب

 هللا تشي لاق هنأ سو هيلع هني( ىلسئالان ءامهمعهللاىطر سابعئءا (نع) ىناذ ءنم منمآ ىند> لخد ا

 اهيفام لكو ةنجلا ىدانتنتنأ نمل يعمل نم كل فام لكوة نجلا اهيأ شرعلا تحت نمدا:مىدانب وةنخللا باوثأ

 هللاالا هلال لهآ الا امل ءل سالو هنناالاهلا الل هأ الا تلطأ ١الو هللا هلاالل هأىلا قاّمْسأو ناالاهلا الل هال ن 2

 باذعلا غ نم اهمفاملكو رانل الو ةتاذ هد :ءو هلياالا هلاالد نمؤد !/وديناولا الو ةيرل ىلةنومرعندنو

 ٌئاتمأالو هلباالا هلال لاق» نم ىلعم ارحان ا وهتنلالاهل اليذك نمالا لا ًاالودللاالا هلاالزكسن أن م الاى جاححديال

 هلاال ل_هالنأ نالوةن هترفغ هوهللا ةجر تءاذ لا ةهنناالا هلاالر كن أن مالا ىلغ مة سلو هللا الا هلال نإ هالا ا

 بعت تعالو هلئاالاهلاال لاق نمىل نال ضف ءوهنلاالا هلا :لاق نا تابتو هنئاالا هلا الل اق نا تانرم هانو هئاالا ||
 هللاالا هلاال قذاوناسعالا هنئاالا هل.الاو اما الذ هنا الاهل الل _هالالا تةلحلا موهللاالاهلااللاق نع ةرذغمالوةجر

 لق هنأ مسسو هءلعهللا لص لوسر نعهنعهللاىذرىردخلتاريعس ىلأ (نعو) ليزنةلارا ارمساريسفت ىناذك 1

 دج وَدلاةنارع ىعىداخلا

 ( رارسالاةخيزبخ - 11

 تناك ام ىنيحا مهللا
 ئفوفو ىل اريمش ةايحلا

 ىل اري ةافولا تناك اذا
 داعاذاو ىاذ م خ
 ساب ال لاق اد ىف

 سارالهنناءاش ناروهط
 خ هللاءاشنار وهط

 ةيرب هللا مساي نس
 انضعب ةقيروانضرأ

 0س
 خانتبر نذاب ى س

 سعو خ هللا تذاب
 لوقو ىلا هديب
 سانلا بهذامهللا
 تناوهفشاساذلابر

 الا ءافنشال ىفاشلا

 رداغنال ءافش كوافش

 هللا مساي .س معامتد
 ئث لك نم قرأ
 لكرش نمو كبذؤي
 هللا دساع نيعو أ سفن

 هلاعسأب كييقسشن

 ممسأي س م خ كيقرأ
 هللاو كس قرأ هنيا

 ءادلكن م تمهد

 تائاغنلا رش نم كبف
 دساحرش نمو دقعلاىف

 ٌتالث صم سدسخاذا

 هللا مسسنأب سم :تانمه

 ءاد لكأ نم كف رأ



 لك رش نمودس> اذا
 فشا مسهللا نيعىذ

 اودع كلاكنب كدبع

 د ةزانجلا كلوش
 هفشامهألا سم بح

 ت نسم هفاعمسهللا

 مؤللا هفشأ مهللا بح

 ىفثتالذاب س هفعأ

 كبنذرفغو كمه
 كن.د ىف كافاعو

 ةدمىلا ّلل_.ه-و

 داعنم و سم كلدأ

 نسا رشح مالوم
 تاموع_ء.سهدنعلاقت

 ميلظعلا هلبا لأ

 تا ًامظعل اس رعل ان ر

 هللا هافاعالا كد حش

 سدد ص مر ا كاَذْنُس

 ءاجو ضم بد سم
 هللا ىضر ىلعىلا لتر
 كاش انالفنالاقف هذء

 مياحاب ل لاق مثلاق
 هنافانالخ فشار 0

 اعأو صم وم امد
 الا هلاال هلوقم اعدراسم

 ثنك ى اكن احس تنأ
 5سم نبع رأنيملاظل نم

 كلذ «<-طص ىف تا

 تاودمهي :رحأ ىمعأ

 حجرخأ < بئاصملاوعاج والاو مال“ ذالادوصةرومالا عسج ىةدإ الد عذوعش ال (نيزيعتسملا ةنآ دآ

1 

 ب تاومسلان آوى سو ءابلاق هيو ص[ شد راامتاتن الا هلاال وملاقهتناالاهلا الة ىلا ءتلاقاذهلوق ]وعن

 هلياالاهلاال ع نم اكلة فدا الاهلاالوة فك ىريغنهرامتو ع+ بأ انيَدإ .رالاوك :ريذ نه راو 4 ١

 ذئنمقن ىس ركل“ هنأ .1 ةءارق ىلع مواد(نمو) قاسنلاءبّرخأ اذك

 0 ذا لذفأم الدبل اوةالصلاهملخلاةو تآرقلاةءا ارقىتمأةداءعلضفأ مالسلاو ةالصلا هلعلاق

 تان نأشىلا اهما اودكتلو عقلا لأنفلاعتلاريبكل ردح ىلا لصد ولاكلادو رذىلااهعدامىف رك رس , اذأو

 0 اضغلالضفدم-وتاانأ (مءاو) لامك الا
 لضفأ ديحوتا|نكلونيكرم ثلا نازل قرأ كرسلاراننأ 5 نيدحوملات اعلق رح ا دمحو: لارون ناو

 تاواملا او مامدلا نم لامالارئاس ف الخ تاقوالاو نام زلار دمتي ماتا رقلاب رق |ىلاعت هللا رك ذو تادادعلا

 ىلاعتهللا امهجسرف سون ىبالهتيصو ىف مافعالا مامال (لاق)دم>وتلاىلاةدإ ادهلاب وهام ةلالذلا نم صالاللاف

 ركذلا ىلعنالغشما مناف صالخالا ةروسو ىسركلا يآ 1مم س دناح وامل اتقعتا ارقلانمادرو كناءو

 هللا ىضرةداتةىلأ ثر دح نع سود رفلافىو نال (نيثيغشسلاةبآآ ارشع ىئاثلا) ىهتناةوالتلاودم>وتلاو

 تاكو ناقتالاىفاذك ىلاعت هللا هئاغأ بركل ادنع ىسركل اةدآ أرق نملاق هنأ لسو هيلعهللا ىلص ىذا نعنع
  تارقلاص اودخىاذكبرهوهنعبئذإا لوف ىسركلاةّرآ 3 رل' ار قف بثذلاهيلعادعذاهدحو هرفسف لدحر
 1 و ايرخأال عي خام م ثااثلا)

 خيشلا (لاق) رونملا ردلا ىف اذك ىلاعتهللاهناءأبركلادنعةرقبااةر وسميت اوخو ىسركلاةئآ أرق نم
 هرومأع.جىفىلاعندهللا هناعأا فرح نوء.شو ةئام ىهواهفورحددعي ىسركللةدآ 1 رق نم ىلاعتهللا هجر وتلا
 2-0 عبأبلا) ىمسدقلاريسفت فاذك هب واطملانو هتزر عمو وهرضف شكو هنو همهج رفوهجنا وح ىضقو

 هللادمعوب

 امأكناهتا نارلاقفي رعاءاف ملسو هنلعهتلا لص بنل ادنعتنكلاةهنعهللاى د ذربعكنب فكأن ع دجأ ني ١

 باكا ةحت فيو هيلعهتلا لسى مالا ذو فدي دب زيد و34 الالام هنا رانو لاق عجور

 َ وسو 1 ل نال روس 0 0 0 ا وصلوأ ا 6 رأو

 ئ!ة؟؟؟©نل ليت
 0 (|/ كدابع لك ىسوملاقهتناالا لالة ىمومانلاقهب لوعدأوهب هرخ ذابدتول برا مالتسلا هملع قسوم

 ٍ .اكنيلضفالادحوتلارك ذوقوالتلا عج

 هر وسرخ 1نمتادا ل ثالثو تاناملالو نما. اريشعو انبر دج ىلاعت هنأو 0 و 0

 نآا عقلا ىضرةمطافنعىئسلانبا(عرخأو) 3 3 ”اكلجرلا ماقفنيتذوعملاو ردح هللاوهل دو رشحلا

 رقتف اهامتأنا نأامهنءهللاىذر شخ تنب بند زوةلس ماس أاهتدالو تندال لو هيلعمتت  ىلس هنن' لور

 ارق نمافوقو هنعمل ىذردوءسمن .نعئرادلا (جرخأو) نيت :ذو.لاباه اذوعتوهنلا كي رشا ةب ةيااهدنع
 هب رقبة هرةملا ةروسرخ 1نماثالثوىسر ريلاةنا , ادعت نيدد كلا وترعبل !ةروجتلو نتحا عبرأ

 ديزنأعشلاوبأ (حرخ 2 ناقت الاى اذكقافأالا نون ىلع تآر ةيالوههركئ مالو ناطشذئمون هلهأالو
 تاامةرا سلا نماننب اص ناجلا نمل +رلاةاذهاملا.ةةباج يف عمسف طئاحولا يرن هنعهللا ىذرتس انما

  ضيفلا ىف اذكى مركدااةنآ دا|لاق كسنمان ذيعب ىذإاامزيختالآ اديز هللاقف معن لاقا منوي طقق مرانه ب تيصل

 لهو هراكللابايرأو ىمادماو ةوهشلا لهن مشا نمنال (نيعجرتسلاةيارششعسماخلا) ىسدقلا
 تاك اة ورددعب وأاهتاماكتد بوأاهلو هفددعب موب لك ىمركسلاةنآ ا ارت ع مواد ع ىروهلا ١

 و 3و ننال بر ناكل اقام من عهلل!ى هر سامعنن ان هن نود منن كك لاخلا نسح ا ىلاهلاس لو وهدك
 لمع نمأرقاذاو شرعلا ت<زنكن ملام منا لاقو كل كى هركلاةنآ اوأةر ةملاةروسرخا ارماذا لغو اع هلا

 : ىمركملا ًارقنمنال(ني ريحت لاةبآر ارش سداسلا) روثن اردلا فاذك ناكتساو مجرتساهيزحي أ اوس

 || كاعتهتاىضرعب ..أ نعمتك نبى أن بد نعىوراك د نخلان ماصوصدش ئد ملك نمرلاعنوللا هراح 1
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 هعسشنلا هب ادب وهاذاف هلل تاذهسر د صد : هدح وذودهاعتد كم

 دياذاهلدن و تا سأامأن تن :!نمتلقف مال_سلاىلءتدر ذاهللعتاسفلات تلا مالغلا

 تلاقتعذ_ىام ىلع اج امتلق ىنمدشأ مهفامن لا تاعدقلتلاقن ولاة ةلدخاذكهتاتذ باكرعشو تلك
 هن ” الاوز هت لاق -:مانريح ىذإ |. ةاهل تلقف كلماعط نمبدصن نأ اةدب>افةقد ل ابحت لج ركل اى 2

 متع ةدشسا  نسعو

 0 ا ني درللا محرري ف سانا كس ا

00 

 بك
4 

 ريجأىسع ني اهلاق نمو ىسكيىتحان ءريجأ ع نيحاجما 7 نءمويقل !ىحل اوهالا هلاالهثلاةرقيلاةروسى ىلا

 ولأ هأو رثديملا 0 0 ةناصإ اانا لاتف رع إل نوعا راعهقلا ىلسىنلا أ عبدأ| لذ ميصن ئحانم

 3 ًأرقف بلف ماكتف م35 اهق عا عش[ وأ رعت ىأال- رتأ (ىور وال قجبلاومعنوأو رك اسإاو ىلع

 تانملا خو ريفاذك رج ثا نعم يزل !ىذلاب لادن و ادنمفاضد سامان الاف ناط .ثل !هما !لزنف ىم .ركملا ٠

 هللالو سر تعمم لاق هوجو هللا مركو هنعهللا ىضر ىلع نع قوما حب حج ردأال (ةئمآ الاةن الاةرشععباسلا)

 لهأو هراح رادودهرا د ىلع ىلاءزدللاء#مآءعصمذخخأي ني-ىمركلا يآ رق نملو ::لسو هيلعهقلاىلص

 هراحراحو هزاح "أو ) لوحتار ودلا

 ىامئراقل ةعفاناهنال (ةعفاذلاة ب ” الار. ءنماثلا) تابيلاح ور وكن ' الاءذهريسفت ىفاذك هلوح تامالاو

 هيلع هنيا لال و 0 ر ىلعن ىو راك < ةماخ ادذعاص رم جواك 0

 2 ةمداسلاوةالصلا

 (جرخأو) رهشلا نم رمش مبا سءاثالثلا مو فداصاذاالا مدلاعاطةنادعبناسنالا ]مباع رودصفوأ مدتحا

 ءاداءاودرهشل !نمرسشععساسلاءاثالثل امون ةماخلا مالسلاو ةالصل ا هيلع ىنلا ن غراس: نب لّةعم نعىناريطلا

 نايبلاحو رىاذك صرع اثر ول هنالرافط اا صق نءءائالثلا موف ف ىسنو ريغطلاعماجلاقاذك ةنس

 هدئاوذ ققماحلا جرح ام ناحالاور ومالاعبجفاهئراقل ةلئفاحابمال((ةلئقاحلاةْب الارشععساتلا )

 3 هركلا هد هد 1 ًارقال اق هيهللائئعفنب امة ىجملعهنل الوسراب لج رات لاق هنأ «عهللا ىضردوعس سن انع

 - و«بغقت ىل !ءىلا عنهما هنمآهعع مزح اذااهأرد را نيميغيكستلا( رع

 ميلا (ىور 9 ةئبعلا رردلافاذك كرادلو-تارب ودلاىّتح كلراد اة <وكت ردو كاففح هناف ١

 بلطي الو ىرحخالا العلا ىلا افذ>ىمركلا هنآ هبوةكمةالص لكرد در نمهنغ هللا ضر سن أ نغ
 لاق ملوك اعمتلا ىلدىنلان ءهئعهللا ىدرهداتقن ءشا رضلاولأ (حرخأو) ديهشو أ ق بدصوأ ىنالا

 )ع رخأو) ىسدقلا ريسغت ىفاذك بد يح هناظفح ناكلمهبلكو ه شارف ىلاىوأ اذا م ءركلاةبا ًارقنم
 نسمؤملا محرق نم _سو«يلعمنلا لسهنلا لوسر لاقلاق هنعهقا ىضرةرب رهف أن عىرادلاوىذ مرثلا

 امج افذ> ىسع نيحام هر نمو ىسع تاب حاط سجى ءركحح لاةدآآو ريصملاهبلا ىلا

 ىضر ةرب ره ىنأن عدي ودرم نب او ميسعنول ًاوداسنتلاوىراذاا (حرخأو) ىمدقلاضرغلا فاذك 57
 2 3 ماعطلان موثع لفت ىفان أافناضمرقاك ز 3 اضفخي لو بلعهننا ىل_سهنلا لو بر ىتاكولاق هنعهللا 1

 تدعصاف هنعش را ذنةديدثةحاخ ىف ولام ءىلو جات ىفالاق موءيلعتساىسةنالوسربلا كك ال

 هديل ةحام اك هللال و -رابتلةؤةحرابلا كريس الءذامةرب رهابأ اانمالسسلاو ةالصلا«بلعىنلالاقف

 هاع هلوةلدوءيسهناتفرعفدوعيسوُكلا ذكدق هناامأ مال لاو ةالصلا هيلعلاق هليبس ملف: هتجرفالابعو : 2

 سس سس |

 هيلع + ُهنلاىل_مهتلالوسر ىلا كا نعفرالت لف هتدحاف ماعطلان موةعمافل هندصرفدوعيبتةلا لاول وحداب

 0 هر رهاب 0 اب لو هيلع هلبا ىلص ىنللاهتف تدعص هول يس تيان 2 'رذدوعأ اللا .عىلو بات ىنافىنعدلاق /-و

 هناامأ مالسلاو ةالصلا هملعلامف هل ءستملخو هجن رذالابعوةدب دد ةحاساك-شهنبالوسرا تلق كريس ل عفام

 22و هم .لعهتنا ىلص هلئالوسر ,ىلاكنعنرالت اه هند ءابطلانموداو حلا دصرفدوءيسوْكِبْذكذُو
 اذالاق ى مامتاقاهسهنيا كعفما تكامل !ىسءدلاقدوعم: مدوعتالكنا معز تاس ثالث خ ا اذهو ظ :

 هللا نم كيلعلاز د نل كنافة الامم ىتح مويقلا ىماوهالاهلاالهثناىمركسلاةبآ ارداف كشارفىلاثيوأ

 هلرذغ دقو ئررب

 نموس هنوثذ عج
 هلاهلاال هذ لاق

 هلك رشال هدد وهلا

 هلو كلللا4هنلاالا هللال

 الوهنناالاهلا الدجل

 تن راثلاهمعطت مدام

 نم سم بح ى س
 ىدصر ةداهثلا هلبالاس

 ءادهثلالزانمهلياهغلد

 م هشارف ىلع تامناو
 ةداهشلا بلطنم 4ع

 هيصت مواهطعأ اقداص

 هللا لبس فلتاقنم م
 تبحودةفةتانىاوف

 هللالا-نموةتحلاهل
 اهداص< سفن نم لتقلا

 هلناك لتقف وأ تام مح

 مسهألا هع ديهذرحأ

 كليس ف ةداهش ىنفز را
 دلبب كوم لسعجاو
 رضح اذاف خ كلوسر

 مهللا لوقدبو شب
 ىةحلاوىجراو كرفغا

 ت م خ ىلعالاقيفرلاب

 توملل نا هنباالا هلال



 قى س خ تاركس
 تار ىلءىنءأ مهللا
 توملا تاركسو توما

 لجو رغهشالوقب ت
 ىدنعنموم ا ىدبعتا
 نيس ع
 نيب نمهسفن عزت انأو

 ردح نمر (1)
 | الا لااله نقلملفهدنع
 رخآناك نههع مم هنبا

 لختدمتناالاهلاال همالك“
 هضغ اذاو س مدةنخلا

 ناف ريخخ <« سةئلاعد

 ىلءنونمو» ةكدئالملا

 م-هوللالوقبف لوشن م

 مفراو نال غل ارفغا

 نييدسهملا فهتحرد
 ىهمقعف«فلخاو

 هلو انل ردغاو نب رياغلا

 هل حست اونيملاعلاب ران

 م «يفهرونوءربتف

 هإ_هأ لقماوو سد

 هلو ىل ارفغام-هللا

 ىةعه-ةمىئئب-ءهعاو

 ًارقماو هع ةنسح
 بعقد س سد ةروس

 بحاسلوقبو سم
 اناو هللانا ةم_دملا
 مهألا توعحار«بلا

 ىييسصم ىف ىرحأ
 اهنم اريستىلفلتاو
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 لستامإو لعمل سدتال لوش :واقلاقن تعمق إد هليبس تلفت لفن مصت تح كاطشٌكابرق رق الو ظنا ىلاعت

 اذا لاق ع تل اهدا مهب تاهلك يلعب هنأ معزدتلا لوسرا,تلقف ةحرابلا كريس
 كياعلازب ناىللاقو مو.قلاىحلا اوهالاهاالهتاةب الا تخت ىتحاهلَوأ نم ىم ركن اةببا ار فاو كسار خىلاثب وأ

 مسو هيلعهنلا ىلع ىننلا لاقفري1ا ىلءئش صرخأ اوناكو حت ى ى- تاط. ل رقنالو ظفا-ىلاعتهللا ن٠:

 ماعملا ىاذكتاطيش كلذ لاةالت ات 7 , رهاب اا. لام ثالثذنم بط اك ع 0 ورا امأ

 مالتسلا هيلع لت ربت الاقل سو هيلع هللا ىدىنلان كاني رافت ءفىسااحلافىر وضدلا (جرخأو)

 ودالا هلاالها ل مف ةداو" رقوىع هركد اهدا ّ أرقافك شارف ىلاتدوأ اذاف كلدمك, نا نماش رفعت لاف ىنانأ

 ةسراح ىسركتل!ةبآنال ( ةسراخلاةدآ الانو رشعلا ) ناقئالاىفاذكىسركسلاةبارتك د مو.قلا ىحلا
 الجو الجاعا هئراةل اهماوث لعج و لحوزءىلاغت هنيا اهلرت أ هبا هذهف ىلاعت هللا هجر ىذمرتل الاوامع اداهتراقل

 ن نجرلا دع (نعو) ىسهتناهن نمله لج" الاكل رثوتاقوالا عض فاعور نعم راحى-هف لجاعلا فاق

 نوكست نأ كلذي سنا: ناكنف عب رالاهشساناو زى هركساة با رقه لسداذا ناك هنأ هنعهنلا ىذر فوع

 هنآ ًارقنمهرس سدو ىنودلازد لا سيمور اءاوزنم تاطمُش لا هذع ىذت نأوةسراح هل

 ةكئئالم ةرىلاعتهلا لكو و« لكمطامش ت,هذو هب ونذترفغو «تحا- تدضق هلزنم نمه- و وخد#:-ىس هركسأ |

 ةرب ره نأ ن ع (ىورو) فراعملا <: فاذكر ذي وفا ام لكنمو سناو نج وةهاعوةف 1لكنم هنوسر<#

 نيعبسس هبل اىلاعت هللاثعب ىسركسلا ةدا ار قف هلزنم نمجبرخ نم لاق عإ وهيلعهتلا ىلص ما !نعهنعهتلا ذر

 ىمركسلا "هنآ أرق ةزخمىلا عج ر نم مالسلاو ةالصلاهبلعلاةاذكو هتوعدي ونو رفغتس ةكالملا نماغاأ
 «بلع هللا ىلص «دبح سرك كه سرك ىلاعت هّتلاميحريصن ىسركلاةنآ ١ | ىلع مو ادم او همث معني نطرقفلاهنلا عرب

 اغلأ توععبس لزنالا علطد رق نماملاق هذعهللا ىذر بعك نعهوحن ىب رادلاو بعشا اف قهبلا(ج رخآو) ملسو
 اذاىتح ماللاوةالصل' هيلع ىنل ا ىلعتوأصن وو تبنجابتو رضا فن رشا اريقلاب نوف ىتحةكسئالملا نم
 ىفاذك ةكينالملا- نماغل [نيعبسف جرخخضرالا تقشن تَعّشسنا اذاى- كلذ ل: ؛ماوعنصف مهلثم طيهوؤاو- رعاوسمأ

 عيجقاهئراقةيقاوةميظعلاة الا ءذهنال ( ةيقاولاةن: الات ورسشعل اوىداحلا ]) ىراقلا ىعلافشلا حرش
 دن سان افو اعمق لسمنال لوسرلاةلاقهنعىلاعتهلناىضر كلامزب سن !نعىورا-1ةنكمالاونامزالا

 ناطيسشلارشلاعت هللا ءاقوالا نيدعكر ىلصواضون مل ىسركلاةنا !ةضرشعىنئا أر قوةعدا مول حصى تمأن م

 هناو تاصرعلا لهالءىضب روف نمحاتب ة مالا مول حوقو تام ثالث نآرققلا أرق نم زغب ناكو ناطل ل ارش سو

 ةيآ فكم هةلاعيطمةكستالل اديس هان اراهنلالو ا اهأرق نمكلذكو تاطبشا !هكردنالل مالا لو أ سرق نم
 وسع ةمدظعلا < الاءذهأر تنم نال ةمحاسملا هنآ الا نورشعلاو ىناثأا ) فراعما اس و ىف اذك ىبس هركلا

 ىف ةبمافعأن الاقل هيلععتلا ىلصنلان ئو راااهُؤ رع ماداماءاهياعبتكس الوهن“ ايسىملاعتهللا
 ةعاسلا كَ نمدغلاىلاهت امس نموعع وهناندح ن ءبتكر اكل مهلا ثعباهأر قنمىمركلاة:1تارقلا
 ىسركلاةنآ أ أرن منال (ةعفادلاة الانو مشءلاوتلاثلا ) نيدلابطتنبدمحنداروالارب ونتفاذك

 رارس" ؟ببسب ةددملا قالدخالاب قلت و' اهلك ةومذلاقالعنالاو مال“ لاو ضاسمالاز 12

 يأن غق هبل اووكاخلاو رو دنس ل بعس حج رخأاملاهتكريب ت ويدل نمنيطايشلا ب رختو ةميظعلاةدالا هذه
 ىئز غتالو تآرقلا ىآ ةديسةبا اف: ةرقبلا ةرو-لاقلسو هيل مننا ىلسهنئا لوسر نأ هنعلاعت هللا ىضرةرب ره

 هلبآ ىضر رابحالا بعكن ةىلاعتهّنلا هعنر ىدنقزوسأ ارتوبأ ظفادللا(جوخأو ) هنمحرخالا ناطسش هيفتدي

 ناوضر بحوةسارامنوأ ليل فتارمرشعسركلاةبآودحأ هناوه ل قةءارق ىلع بطاو نملاقهنعىلاعت
 هنعىلاعت هللا ىضر ىلع( نعو) رونملاردلا فاذ كت ارز نبع زي ل نوكأ هيايينأ !عمتاكو ربك الاهننا

 اسرحاهل ديالو اموب نيثالث نيطامشلا ات :رخهاالارادفةب" الاهزهتت راما هنا لسو هيلعمتلا ىلس ىلا نع

 ىسركسلاةنآ ًارقن*نال (ةنصفلاة ب الانو رشعلاو عسارلا) نايببلاحورفاذك هليل نيعي رأ ةرحاسالو

 ا اا ا ا سك

 ع



 ا د صم سم دج ص سجس هس ديس دعس يع مص م ع لل

 اوئصح ص اودناضعب (لاق) همر ردع وفقاحاعاسو هرواط رز دوق ةمولالا نصح لالالا هلعحا |

 عسب مول لكى سر كسلا هب كر 11 ًارقب ناك مالسااوةالدلا هيلع هنأ ث د دا ىف ىو رباكيسركسا "هيك اةءارقن ةبكسغنأ

 دلو ثان ادا , نمهفار أىلا ىمركلاةبآ أرقي ىاعت هلا هجر( ضصاو لا ضد لاقو) ةيرد .هاهناذانردصتي و تارص

 لامعتهّنبا لاؤدعلا سو هيلعهللاىلسهىلان هد مترللا اذهلاقب :وهثو>رخ 1ىلاهسفن برش واعباسأر قب وةتسااتاهخلا

 مدقت هكستالا | بسكلا عافتنإلوخ ادلب ىلارصمنمحرخو ةريثك لاو ءأو املك اعاةمذخراقلا نمالس>ر نا (مكدو
 َن اوةمف ىدبع داو ب 1 ًارقنةالفلا ىف ال. طارحاتلالزتفهلاوم اقرمستو هعطقتل قد رطلاعاطق نم صول هفلخ هعبت افةراعتلاو

 لاق اذأم لول ظلوا 5 ةىلعموادي وه :راتاسا م [تكرتل اوهفارطأ ىفا:دحاولعحل تسااتاهللا ىلات ارم عسب م 0

 دج نوإو ةفىدمع نكعال مح رح ال !فارطأى كحاروس ىأ ارب ةلزن ىذلا ناكملا ىلاد برةأ-!ذال ل هعطةن تأدارأ ١ ىراسلاو

 ل .ةماجراساو ناكمىلا لزن مهب رطىلا هذ حاملا لتر اذ هلا مهلودو مدعل هل ل' كلت ىف عاطقلا 5 رث ئادبأ هءلالوصولا
 قاتيب ىدلاوثبا ||| هي راطىلاحاتلا لترا م 7 كلذكهوكرت مسك بلال سال تع نسب رار ةانما .
 قفناثعب وسو: ةنحلا قراومللا نمرارسأ ءذهنأ قراسلا فرعم اديأعيلا اواي : لو ىلاثلاولّوالك عاطقا اهارفرخ [ناكم ىلا لزنف
 اذا ى تس نإ نءانرعتتاف كفارطاى اكصانصح اني ارفاد. 1 كبلاانلسؤاملا ل ثالث ذتمكعبتت نا اولاقتاب رحاتلا اولأسف
 لوب لسادحأ ىزع ]| همن .ذهللا ىناظةفنروسلاو نصملا ةين ىلع تسلا اتاهبجل اىلاتا م عبس ىم هنآ 1[ أرقى الاقف ةصاخلتأ تع

 ان هلو د اهلنا تئاصالا ءىجت نه فان ن مناهرس سدق ىوبلايشلا لاق د يمدعلا ماشا كلاةبآ ةكربد
 هدنغركحو ىلععأ هرضرملاهفو حددعب و اا بتامكددعب ىم مركسلا ة ب1 ًارةيلفانالبلاو ودعلافرطىلا هح وت لذّودعلا اوانالِلاو
 ربصتلف ىءععم لحأي لخداوىمركلاةب .! ةءارقب ةرئادلا لكث ىلءاطخخ طفت: قو ناكمىفثنك اذا كنا ىد ودعلاو تئاصملا
 د م َح تاستفأو مهتافّودعلاىلاهجوتمىسركلاة.1 ١ ًارتاولا ارو ن٠كتداج ل ء+او:رئادلا هذ هىف كتتءاج و تنأ

 ىل_مبتكو قف س | :ءارقىلعموادنمنال (ةيالولاةيآ تو رششعلاو سماحلاا ) فراعملا سم ىفاذك كنورضدالو كنو راال
 ذاع ءىلا سو هب هنلعدللا انين بل ارامل يح استانا لوالا ل ماعا5 ةجرلاو قذرلاب ومركس لاو فطالاب هللا هل ءاعن ىسركسلااةبآ

 مسي هل نباىفهي زسعب لإ ىمركلا ةيآ ارق نمو هيلعهللا صىنلان ع هنعىلا_عت هللا ىضرةمامأى أن عىلل:دلاو ىنسلا نبا يرخأ
 نم مرا نجح .رلاهتنا | ده دست ىىح ىلاعت هلل ءاسن أن علت اق نك تاكو هدم «حورضبقىلوسب برلا ناك 07 را هلارب :

 ذاعمىلا هللالو-رد# ]أ ةآ ارق نم لس .و يلعهللا ىلسهللالو-رلاةلاقام_.مءىلاعت هللا ىضرر عنب هللا دبعن ءبيطللا(ىودو)

 كيلعمالس لبح نبا || توملاكلمرماي هناهحو رضبةىلوتدب رلانوكىنعمو موضعبلاقىلاعت هللاالاه سفن ضيقلوتي مل ىمركسلا
 هللا كيلا 1 ىناف نءمذعالو ى..تناهعاش ًاوتوملاك ءوهامنا قئالخنا عج حاو رأ ضب: ىو. ىذلةالاواهضبق ىف هبقفرلاب

  ةحراخلانع هزنمىلاعتوهفالاوهردقلاوهحرلان ءةرامءانهدما انالددس :ةمامآوتأ هاو راسمفهلوةاذهدإي وأت دعب اماوهالاهل:الىذلا

 ىلهللالاسنذ اهتراقب ةجرلاو قذرلاةباغىلا ةراشاا/انهاهرك نفاريبكأ اًول- تولهاجلا لو ةباسعهنلا ىلعت
 ةيهلالاتايلتلاةرهظم تناك املاهنال(ةرهظملاة الا نورمشعلاو سداسلا ) ماودلا ىلعاهنءارقل قيفوتلامكأو
 ةةيوةلااهتبذعهجوتيوةينادحولا قالخالاب قاذ» وا راق ىلع ةيناب رلاتافاسكنالاوة.ناحو رلاتاغطالملاو
 ْن اوحالااهيئايف اهظعاز وذناوخالانيدهتسصز ىلع ةيظعلاةب“ الاهزهئراقز وشبو ةيدمحلاةّقن راملاىلا

 ريدجةياجالابو زب دذئثلكىلعوهواهرارسأ مل حملا مبمتلا اولأساو ةمظعل اة" الا هذه ةءارقبهّنلا مماوفوك
 نسحا م ىلخي قالملاو رسلا ملاعىلا مزععلاب وقالحتالا ساس باقل اءافصب اهتءارق ىلع مو 'دنمل نوط

 حالا ثال هللا مظعام

 ريسسدلا كمهلأو

 ركشلالاياو انقزرو
 انلاوماوانسفن تاه

 نم اندالوأو انيلهأو
 لوز ءهللابهاوم

 هب راوسعو 0 ءاسلا]) ىمدقلا صئاصخاذك تايلعلاتاردلا ىلاهإهوقو تالاحاعبجفهنلاعم ةلماعملا

 تو 0 ١ ةساغ وتس واهعامت-الكالملاءرضَت ةهظعلا ةر“ الاهذهأرتن منال( ةرضحاةب الانو رشعلاو

 دودعم لحأ ىف هيلع هنا ىلس ينل نع هنعهنلا ضر ىس راغل نال ىورائاليضفتوافب رسواع :واميظءثاهل ٌيراَعا !ةرابزلا ||

 ك 1 د ا ا ركلة: ١ ارق نملاق هنا بسو

 ذكم_بكرىلعاوثحالارشملاةر وسر" اباورمالواو دعم الاد أ هتلاوه ل باو مالواوةسالا ىمركللا ||
 0 اهب ١ 7 أرق مهرس سدق ىن رعل نب نيدملا ىبث ( ري كسلا ئييشل !لاق) فراعملا سمت ىف ا



 مالعم ثول اهشبشب و
 ركل !انماعض رثذا ع م

 اذارعسملاو ىاععأ اذا
 نم كنبا ناكف ىلا
 ةئينهلا هليا بدأ 8

 ةعدوةسملا هب راوعو
 ةطيغ ى هلك

 كن :ءهضبتو رورسو

 هجرلاو ةالصا اريئكرحار
 تسحا نا ىدهتاو

 كعزح طبحالو رمماق

 مل-ءاو مدنتف رح
 الو ًاميدي , الع زا انا

 ل زان وهاموانز> مذد 5

 سممال_سلاو ناكق

 هللا كس فوتانلورم
 مهر ع ملسسو هي همأع

  مالسلا ةكح الملا

 هللا بيور وداع
 ءاز ارعهللاف ن 'هناكر و و

 افاد وز قو4مندم نم

 هللاسذ تئافلكن سم

 اوبحراف هاباو اوقف
 مرج نمور ااا

 مالسسلاو باودالا
 هنلاة بس جرو كلع

 لحدو نسم هناكرو
 ةمعأ ابه-ثألجر

 لاقف ةياسعلا ىلا ١

 نه 5 ازعهتلافنا

0-5 : : : 1] 

 | بلطفشكنا ميركلاهلوسروماخعلان آر ةلا قدك ورظعلا هلاوهتاوهلاو !هون يعير أ ماعموادو ة رم أ

 هلام“ أ ىلعةد وت ئسركلاةءانال د ولاة الا نورمشعلاونماثأا تنآ ل! ضاوت ف اذك

 5: هَ ا .امأو تأسمت سىلاعتهللا مس اامفرك ذنامكب اع ىلاعت هللاب امة ,1لكنالاهريغ«باعوت < ملامتىل عت

 اهبسفناةدا موب هو اهلةدارمماسقالا ارئاسو انلعموا روكهو ارهاطو 5 لع ةريهطح يسب سأ مقر لذ ىس 0 لا

 هناذنع ثحابلا ىسهلالا لءلاو هارتذاهرفوأو اردق مولعلا فرشأو ةعباناهادعاموةعوبتملاو .جذ اهريغلال

 مافعىلءلدياذهو امهريغاجف سلا مهرك ذىلعةيوت*ةىمركلاة باو ةيبلسلاوةيتوبثلاهناغسصوىلاسعت

 ةرشععسساجفو ةلكتوسجتىه هو ماقعالاهنيا مسا !اهءنوىمد قل اريسسفتىاذكمالك- |! ىنعأنيدلا لوصأ

 ريزنملا نب!( لاق هرس سدق ىاد قل هنلادبعوب اءاكحأو او ةرشعم- واهم ةرسشعمبسو ةرهذموةرهاظ ةلالج
 ىلع ةشما نأ كاذو ىلاعتهللاءا- أ نمىرنأ ب هيلع ل عشت ملام ىلهتائشا ىسركلا|ةدار اريد د اهللاهحر

 ريعضو مويقلاى ل اوهالاهلاالهتلا ىهواهضعب ىانك_ة:سمواهضعب ىفارهاط ىلا عت هللا مسااهيفاعضو دوه رمش ع ةعبس

 وهورد ملال ءافوهرتلارثت ملا موظف ريعذو هدؤاو هيسركو ءاشوهلبتو لع وك و يع هود اكل
 دحلأ ىلء ىلا ل.ةردقم ار يهضلاو ماخءلا ىلعلا مولا ىلا ىف هلم ار ئاسعضلاتددءناو ممافعلا ىلعلا
 نعمورال (( مافعالا هللا مس !ةب انو ريمعلاو عساتلا) ناقئالاىفاذك نيرسشءونينث اتراصبد راعالا
 نيكد ””الةنيتاهىفنا لوقب ل سوءيلع هللا ىل_ههللالوسر تعم“ تااقاهناامهنعهنلا ىضزدي زي ثني ءاسهسأ

 ىحاوهالاهلاال هللا محرلا نجح رلاوهالا هلا الد> ١ وهلا هلاو نيت“ الانيتاهناةباو رو مظعالا للامم
 ةردملاةر وس فروس ثالث ىف ماظعالاهلنام الاق مسو هيلع هنلا ىلص لا نع(ىودو) ماعملاىفاذكمودقلا

 اذكموقلاىعلاهو+ولاتنعوهطىفو مو.قل اىلاوهالا هلاالهتنالاثارعل 1ىو مودقلا ىل-اوهالالاالهلا

 هللا مسا لاق مو هيلعهنلا لص ىبنلا نءاعوف لم ءنعىلاعت هللا ىضرةمامأ أن ع (ىودو) نايبلاحو رف
 اودي ”الاءومةلاىراوهالاهلاالهّنلاةْرقبلا فر وس الث ف ىطعأ هيل ئساذاو باج هي عداذا ىذلا م امءالا

 نموثآرقلاصاو-:ىاذكم وقل ى علا وح ولاثتنءوهط ىو مويقلا ىناوهالاهلاالهثناملا ثار 3 لَو

 (ىودو) هتحاح ىذقو هلاو-هاطعأو .ءاعد هنن اباحتااعد اهفو حددعب وأ .مانكد دعب ىسر كلان ١ رق

 3 راك الاو نيطال تاكد داراسمف رصتت وتادار مالكه لع وئراقل'ةرايْزلة كش الملاءىحت هى ىاحورلا

 ١ الو هلأسن نم ىلع | الاس هازال اسما شت هه لوس اعلاه هنعيرلاعت هما ئطر رب رهىلأ نع

 ىلا ليق« هيلع بضغىلاعت هللا عديل نمياقمالسل اوةالصا اهيلعىخلان ء(ةب و رش هو )هرب ريغرد كلذ لعفب

 مويقاب ىجايفاعدلا اذهبو عدي قوملا يحين دارأاذا السل اوةالصلا هياعىسيعناكو مظالادقلا مسا مودقلا

 مالسلاو ةالصلا هيلعلاقال(خ اوحلاءاضقةن .؟توفالثلا ) مويق اي جاي ى رغلا نماوذاخاذار خل ! لها ءاعدلاة بو

 كل ربأدا مى“ ركلاةبا ًارئاقةحاس تدر اذالاق <« تعىطرو ههحوهللا مرك بلاط ىلأن ب ىلعأ ةمسدو ىف

 ليهتسل ىمر ركاةناأ | ارق نمنآ همف م ثالبرعتاذهىوتل اهللاةجر«باءقوكلا !مامالالاقو ىنملا

 ىلءموادنف ىمحتالود_هنال صاوىسركلاةبآ ا ةءارقفنا ملعاو مالا هلهللا له سهعورمأ ةلبةروهالا

 ايندلا ف ىسركلاةنآ ةءارتةموادمنال (ةداعسلاة ب [نوثالثل اوىداخلا) اهردق فاه دا و اعءارو 5

 00 00 3 ذملا خلل دافسلا دلع

 اثرا لدتداعف نيكاصلا نمنوكفىسركلاةب ١ ةكرب ل 90 قددصل 1 قالحخأ ىلا هقالحخأو هلاوح

 باصم هيلع تءاضأو هناقآ اوتاطيشلاد كةلط تعراونأ,ةر ها ءلاتافصا|وةرهاقل اةردقلا كلت 0

 ءاتلا ل_نولوهتراما لرتلىسركلاةنآ 1ىهلامربمالا لعن ول ل يق تريلا ىف (ىورو) هنالاخ عي هج ىفةماللا

 : | ةرمشدمهنمدحاو لكباسال ضرالا ل هى عمست ةركلاةبا اباون نأولو هتراك ٌكلرْلىسركلاةن !ىف هلام

 1 | ىددأب دل خان !«.لءلافاسأ نا ةلاكار رب [نونالثلاو ىناثا 1 ا.ئدلا فاعضأ

 7 هليأ
 : دو

. 2 
 اج
 ١ * اكن



 نق ا ا
 ١ هيلعلاةاذكوةنس>فلأتوعب را فرح لكلا باكرا ىسركلاةبآ ةءارقنم رش
 فل اهنم فرح لكف نافئ ءركسلا ناد ءار ةبكل ل دهنع هللا ىذر بانط ىتأ نب ىلعل ةدصو يدا

 تاك ردقلا هامل ى هركملاةنآ أ ارقن' مالسااوةالصلاهيلع (لاقو) نيقتملاةضورف اذك ةجرفلاوةكرب |

 ةوالتنمراثك الاس قس ١ اذاو 2( وسال ةمالعلا هرك ذاذك اهريغ ف نآرقلا ميت آ نم كاعتهتاىلاسحأ ||
 ةمامأ أو سنأ نو دو)ىو وثلاهر 5 ذاذك تامزالاو نطاوملا عندج ف ىم ركلة ]
 لودخدع نمهعنغ /ةيوتكس !اةالصلاريدف ىسركلاةآآ ١ | ارق نم لاق مو هيلعمتلا ىلسىننا'نأامهنع هللا ىطر ظ

 0 رخاامنب سن أن ع 2 َر 0 ىأ 0 ؟لاق دوعن

 ا

 نم اًضو عءو ةسمملك

 لكنماغلحخو تن اهلك

 اوسناف هلباىلاه كالاه

 ءرافنو او.ةراق هبلاو

 ملنمٍلاسملا امئاف ٌئراقلا ى 0 كا ول ا ناعنلا برغم ىلا رشم اتسم لك |
 لاقف فرصن او ربح هنعىلاعت هللاىذر ىلءنع(ىورو )ةمايقلا مون ىلادنلا عيساكلم فرحك. ىلا عت ا لعجو ابن يتسن باف ٠
 هللاىذر ىلءورك ونأ لءجالاربق ضرالال دال ةمالر ومقتل لهالا الع وىسركلاة ار ١ ةب4 ذم ٠و ْنم 2 منماملاق هنأ ١
 زا اذهام نع قا بتكو تانس>رسشعتاومءسلا ىف إم لكددعب ىلاعت هللا ءاطعاف ترام 'ىرشخلا نخاع ف اوار ون هيقفللا ا

 0 س.ءمالسلا هيلع ر وبتلاةهنأاضأ |هنعىوراذكو 0 هنلالم/سفراند دما أةتامباوث هاط أو ادمهش ن نيعبس باوث قرات

 رب رسل ىلعثيملا عقر لمدى نواعم ارملاو تاكو ضوجوب مهئافمهروبةف رودقل الهأاو سنن الذ تاطاب ب ىلا هزم ع تاومالا

 هنبا معاي لةيلف هلجوا نأىئشامفران دفا ءؤارش سوسر ُط طاب رولااس ءهرذ4 وام اك هنكمأانع هتيم ى 0 ذاذاف هليا

 ل اذا او صوم هحرخأال «( راتخلاةآ نوالثلاوث ثالثلا)# ىسدةلاريسفت ىف اذك ىلاعتهتلانوعي لق مول للا 1
 قص مةحئافلا أر قمثربك نارقلامالكلا نمرا تا ىلاعت هللا نا لاق هنعىلاعتهلثاىضذر و رعز هللاد.ءنعقاز رلاديءاظناملا

 هيلعللا ىلص ىنلا ىلع ىلءموادنذ ىمد_ةلاض فلا ىفاذكىب هركللاةناةرقبااةر وس نمراتخ اوةرقلاةروسارقلا نم < راخاو 1

 ةرخ“”الاوايندلا فىلاعت هتلاد1عوءاسنلاولارلانءسانلاد_دعاراتةنوكي هل _ءاجلاة.الاهذهةءارق
 ةرب رهن عقويبلاو يك احلاو وو يديك احلا رخال »(ةحرخلاةب الانونال_ثلاو عببارلا)* 1

 ثديفأر 2 ”النتار ةلاكآ ةديسةا اهيفو ةرقبلاةروسلاق سو هياعهنلا ىل هللا لو رن هنعىلاعت هللا ذر ا

 نبانءلئالدلا ف مءنوبأو قيس او ىنارطلاوىرادلاوهلئاضف ديب غو" © رخأد)ج رخخالاناطمش همق |
 ئةعرص ناف ىنعراصت نأكل لهلاقذ نا نملحر همقاف س ذالا نملجر جرخلاقهنعىلاعت هللا ىذردوعسم | ظ

 هنا هركسلاةنا أ | أرق: لاقف ىسنالاهعرصف هعراصف ناط شوإ_ثدب لكتب ل دتنيحامتأرقاذاةدآ كةلع |

 كديعمهللالاقغ ملدو
 تأ دهشا كتمان و

 10 .وتنأ الا هلاال

 تادهش وثالكدرشال

 كلوءرو كدءع ادمجت
 كتجر ىلا اريتذ هدأ 1 ظ
 د رمالا وك نأ ىسعن ملاق رعو»أدوءسمن/ الل قفهنمناطمسشلاعب رخالاهّتدب لخذاذاد حا اهو رقنال 0

 2 9 ع 70 لاقهنءىلاعت هللا ىذرلبحن ذاعم نع لب :الدلافامهالكق جبلاو معنويا 001 احلاوىناريطلا (ج رخاو)
 ارداكن ا اهلهاو ََ اس ا ناك ترا . كلذ توك ثفا هن مون لك دج ثنكسف ىلةفرغىفهتلعؤ ةقدصل ارغ لبو هيلعمتلا سهلا لوس ىلامذ :
 اًءايص ناي ناو هكزف هلوق) لحالان م”ىوههذال الما هتدص رةهدسرا اطبخ عر ىلا قف لعق سن لورا :

 150 ءءالو هللا رقع ريغ ىلع ماب نمو بابلا ىلا ىهتن ا ليغل اًةر و هىلءلدقأ 1(ل ءالانمةعاسئأ !ىغتز روب ىوه ْ

 3 0 انلتضال ىو ادعينأدهشأ ؟وهنلاالا هلال ن أدهش" |تاقف تطس وق نايت ىلهتددئنهمةثلب لعذر لان ماندف هن هيروسأ]

 هيلعهللا ىلصدنلالو سرا كل هذرالْك مهن قًااوناكو هت ذخافةقدصل ارك ىلاثدث وهتناودءاتوسرو هددع
 ىبدهاعتامفلريس لعفاملا َةف ةمالس لاو ل ا«ياعىنل اىلاتو دغندوعب الأن رهاعن ل مضْدِيف مس 1

 ذدهاعو كلذ لث.تعنصف كاذل“ هه ذةيناثا ام لاهي دصرف هد صراف دئأع هنالا ةفدإ دست.لفن دوعب الثأ ١

 هلل هيدصرفددصراف دئاعهنالاَمفدَن ريح اوم لسا او ةالدل اهياعىم ا اىلاتو دغمم هله سثمافل دوعبالثأ

 نيمددن مالا ةة-امولامعوذ ىف الاَقف ةلاغا اهذهو نت سه سل" دهاع ناو دعابت اقف كلذ لثم منصقةئلاثلا

 انعقوفاههتمانررغف تا: [هيلعل ارا ف ماس ثعب ىت - ذهني دمىانكدقل اوكّتنت أامهنودأ مشد هأولو

 رخ ار ىمركلاةبلاقمع تاقامزك .ةما عىل. سثيلخ نا ناط ثلا« ف عا: لالا تدب ىفنآ رقدالو نيب نب ||

 ةرفغا مهللا حم
 ٌفعاو: هقاعو هخراو
 عسوو هز مركاوهنع



 ءاملاب هل سغاو هلكت

 نمه<ةذو دربلاو هاو

 بوثل اتقن اكاياطخلا ١

 م نسم شضسالا

 0 هلدبأو

 نم اريح الهاو ل راد

 نماريخ اج وزو هلها
 ةحئحلاةةداوءدور

 ريقل اباذءنم هذعاو

 سن م راثل اناذعو

 انكر فغا مهللا|صمق

 انريبكو انريغصوانكمو
 اناسثناو ارك
 مهللا اننئاغو ايدهاشو

 ه«بحاواتمهتو.حا نم

 نشف وتاعالا ىلع

 هفوتفاثم هتمفو)

 مهألا مالسالاىلع
 انلضتالو هرحااذم هركمال

 تح ١ سد د هدعب

 تناو اهب رثنا مهللا
 | اهتيده ثنأو اهتقلخ

 تخ.تتناو مالسالل

 مءاتناو اهحور
 انج اهتينالعواهرسإ
 اهلس د رفعافءاعفش

 ن.نالقنامهللا دهس
 لمء+و َكةمذ ىفنالق

 ةسنتفنمهتذ كراوح
 تنآو هباذعو ريقلا

 هءلعهتلا ىلههلنالو ركل مع لقفتءاحاذاف لوغل ١ث لاقفلسو هياعمتنا ىلضمننالوسرللا كلذسشف 3

 لاتتفلاقاعمت ربخاف رسوما ىلصهّللالوسر ىلا تودغ مهل بس تيلفت اهرخ ىلا لوسرلا نماةرةملاةر وس

 ة:تامس

1 

 قى أن عرمع نول هو قاربطلا (ج ١ اناصقن همفدح ًاالفكلذرعب اهورقأ تنكف لاق بوذكوهوث بلا دص

 لوغلاتناكف ةفر ىف لع طئاسرع عطق هنأ هذعولا عتهثلا ذر (ريمأنز ويعدسا) ىدعاسلا ديسأ

 انئاءلوغلاكل”لاقف مالسااوةالصاأ .1ءىنلاىل كذاك ثف هماعهدسفتو هرم قرستف هتب رمثم ىلا هفلاكت
 ديساًالو لاك و هماعهتلا ىل_ص ننال وس .رىدج أ هفلأ مسإ لقاهماهاتعمساذاو اهملععمتساف درس
 ىلا كفلاخأ الن أ ىلاعتهللنماةرو مكلمطع اور ال طش لرضرتلا بهذأ نأ ىنفاك نا ئئفعا

 اهتمهيوطرىذلاقثوملاه تا ءافلواطغ فشكمالو كئانا ىلءاهؤرقت ةدآىلءكلدأو كر ىرسأالو كسب

 تقددلاقف صصقلاهيلعص ف مالسل اوةالصل !هيلعىنلا كاف ىسركسلاةنااهملعءالدأ ئئلاة ب“ الا تلامتف

 ىلءالزان لو هيلعمتلا ىلص هلال وسر ناك لادا نءىلاعتهنناىضر سابعتبان ءواحلا(جرخ أم)بوذكى 2
 'هإتلا نم ماعطل اذ أت روذسلاةمءهك ةوكدا |نم“ ىحتناكف عدلا ىف ةلسىف هماعط تاكوةفر قبول اى

 نوتلقاذات الك كماد١تاءال لهتل اة ماوك رتفدوءاالهللاوذ: ةرملاهذ هى هدول 0 ا, تلا ىحرتت النأ - و

 هللا ىلا ضهللا لاو سر اف _مركل 2 ًارفاتلامنلاقدغلان ,هو مودل كلذوتل الا كلت تاط. تا رم

 ىذمرتل اوةدش ىلأ نب ءاودج أ مامالا (جرخأ 8 بوذكى ب و تعلم اعن معمل طش لو ب «.لع

 ذخأتفءىحت لوغلا تناكو هل هإ-ىفرت هل تاك هنأ هنع ىلا ع هللا ىذر ىراصنالا ولأ أى أنعم ءنولأو ماخلاو
 تءافمل و «يلعهللا ىلصهتلالو سر ىجيج اهنلامسب لمفاهترأ ًاراذاهل لاف مالسل او العلا هيلع ىنلا ىلا كشف
 اهتذح لاق مقل اريسأ لعفام لاف مالسسا او ةالصلا هيلعىنلا ىلاءافاهلسرافد وعأال ىفاتلاّعذ اهذحافاهال اقف

 ئنكب رتءالف هوةتأيش كلعأو ىناسرأت لاف اهذدئاةتداعف ةدئاءامم الاف اهتلرافدوعأالىفا تلاقف
 نعقينبلا (جرخأو) بوذكى هو تةدصلاقف هريخاؤ مالا اوةالصلا«لعىبنلا كاف ىسركلاة نأ ىو

 «سبلعش طق هدقل وخاذاق لبللا ف تنمك_فناصةنا اهيفتنسدتف ماعطىل ناك لاق«: ءىلاعت هلبا ُىَط ردن ر

 لايعلا ةرهسثك ةأ ما ىاتلاقف ىو هملعدللا ىلصدللا لوسرىلاك .بهذأ تح كقرافأ ١ال تلقفا ملعتخيتف

 ىلاتءوأ اذ انمدح  كعاتمب مري لهتلقاذا[ كل عأ ىتحىفز رذتلاقفاهتذحخاف ةيناثلا تاق دوعأال
 بوذك ى هو ثقد هلامتف مالسل اوةالصلا« يلع ىنلاترممتاةىسركساةءاكالام را لطرد مارد
 لكس نب ءارأ تنكسف ةوهسف ةرغانل تاكلاق«:ءىلاعت هللاىذرى الا مول لأن ءىلماحلا ( ير ذل)]

 ةرهاهدحتسو كيماعط لك أ: لوغوأ ةينج كلذ مسويلعمتنا ىل !سهللالوسرلاةفا.ش «ذمذحن انتر يغ نمم 3
 تاقفرل !فرونءاذاف تدبل !تاخدف تّولطت اقل سو هيلعمللا ىلصهننا لوسر ىبجأ هللا مس لفات ًاراذاف

 هللا ىلسهللالوسرىلا قلطن امل ازرع هاذاو مو هياعهنلا ىلصهنئالو -رىجيجأ هللا مس

 ل تا ااا ال بىنلا لا تور غايكرتتد دعأن 1ةىئنكرت ,ام بوب ًااباارهللا لد شن ]تلاَمذ موهيلع

 دوعت اهناف تيزكلامفد دوعت الن أت فاش اهتكرثذىبت دشانف هللا لوس رابا مدن ] تلق مريسأ اولحرلا ل_عفام

 الروبأ "ايامنا لدشنأ |تلاق ها .اعهتلا لصهللالوسرب ءيحاهللامستاقتيبااىفر و: 5 اذاهتّماطناو

 هزي بس 1 لح>رلا ل غفاملاق ماللاوةالدا ا«-ياعىنلاىلانودغ مابتكرتفادبأدوع الدنيا اوذىج: كر

 هللاوذ كرت ابوي اب ًاابتلاق ن.دوعتالكن 'تعزهللاةودعاب تلةفةثلاثلا اهتز دتافدو تست ذك ل اقهيرياف

 كَم 51 !طمشلا ل.“ ول نحن اذاوىسع ىدد ناطاش كد لدخدي نأ > :نيحهتلق اذا مش كناعإل

 رابزع ل وةا#«بوذكللامءاوتقدص مالسلاوةالصلا هيلءلاقىسركسلاةآتلاقوهامتاق عمت 0

 انزل يبن 0 انلوكب نماناولان وات ٠ نموارش اسبأتاهلتقو و اهترعو ب رعلا اهنأرةب ادوأأ سانل الك 8
 ا هنا هنعهقلاى ذر ثلا نب فوعنع«امنم !هجرخأال (نآرقلا ىآمهفأن وثالثااو سماخلا) ىمدقلا ضيغلا

 لاق



 . 7 ذل - اولا 2 - 00 ا 5-0
 نركز ووو ا 1 د ا
 5 ْ ع ا ١ : ني 8 2 2 - الاو 7

 ا 8 - 7 4 10 0 ١

 هلاالدننالاق مهف أك ياغل ارث أذع اهننال لوس .رابلاقف ل .و ةلعمتلا قضت ]وس .ر ىلا هنعهللا ىذ ررد ذولأأ 3

 رهمهج خامل ( ةدراطلا"ه يالا نوثالثلاو سداسلا ىمدقلا ضيفلا فاذك متع ىت>مويقلاىل + اوهالا
 نكلان ام . رفعت امال سااوهالسلا هيلوبتالوسر لات . ريح لاة لاق هنأ هندهللا ىضر رب ره ىف ن عىفسنلا |

 ْئحه سر اكل مهمل اهللا ثعب همانم لن عى مر كانا ارث نمرعاتا قو ئمركلاةي“ اكن ءهدرطاف كديك :

 ع ' الانين اهأرق نملاقمالسلا اوةال_لا هيلع ىبذلا نعهنحهنلا ذرة رهىتأ *(نءو) عبد
 نع هنعهنلاىضرراسي نب لقعم(نعو) ريصملا هيلا هلوقدلانمؤ!امحلَوأو ىمركلا باى مع يح امهم انَءد

 اهدعب نيثاو'ىسركلا هيآواهلوأ نماعب رأةرقيل اةروسنمناب ارشعأرةنملاق مالسلاوةالعلا هيلع ىنلا
 نمقافأالاعورص م ىلعأر قت الوهلد اوءدالوأ ىف هه رك مالو ناط شدي رقي مل ليل قاهرش 1نمناآ | تالثو

 هيلعىنلا نأاهنءهنلاىذرةسشئاعنع سودرفلا فىلبدلا (جرخأو) ريسيتل اريسفتلا ىفاذك الذب هنو

 اهردخ نم الثلاو اهدعب نيم" الاو ىسركدا اهب اوتاي 1عدب رأةرقبلالّوأ نمأرق نملاقمالسلاوةالصلا
 نع فارمعلاو دج مامالا (جرخأو) هيرخ  وءامندو هلامو دلو و هله[ ىف هلئفحتى؟ىلاعت هلله“ الك هاما ف أ

 لاقهيج وزب ًاامىدنعسداواللاؤ تح د ور لهالجر لأ سلو هيلعنتا ىل_سمقلالوسر نأ هنعنناىضر سنأ
 نآرقلاع ب راق ىلب لاةنورذاكل ااهيئ انى: ٌكعم سان ارا اعس رلاقىل لاقدح اهتلاوهل د كءعمسدلوأ
 تارا برلاق ىلبلاق هللارم هن ءاجاذا كل عم سدا[ نارشلا عسب رلاق ىلب لارض رالاتلزاز اذا كلعم سل أ
 0 اوهلد تادرواماذ_هىفانال و(ل اوقاف) جوتن تارقلاعب رلاقىل,لاقىسركلا اة: [كعم سيلا
 ا مح وزمن اايدرمأ لعاو كلذدعب كلذب مع لسو هدلعمتلا ىل_سدتلالو رنا لكي هنالنارقلا ثلث لدعت

 ملعأ ىلاعتهللاو ه> وزن "اق يضى نضال مسون كا نفح ةكرنالوأ اتامصكلذ ماع: لع نآامارك ذ
 نبركاشلاةنآ 1 (نرنالثلاونمانلا) ةرصالاةبآ ( نوثالثااو عباسلا» ىمدقلاض يفلاىف اذك
 يلاذي (( توب رالاو ىداحا) نيب دصأ 3 .1((نوعبرالا ) نب رك اذلاةنآ نوفالثلاو عمات )

 : ىقتالالصفلا فت 1 روك ذمةسملاءاممالاهذهثد داحاولسوهيلعدتلاىكص |[!
 ىمركللا هنآ | :ءا ارد“ ”اذفىفةعالالاوق أو ةدراولاةحوعلاث.داحالال هذ

 لصملكل بهقس:اهناؤتاب وتكلمت اوادلاربدف
 ل ا ءاضس 1 ديا ها ا ١

 يسرك هب 1 بكلايت قست للا هنآ منا ىذرو هجوما 0 ركبااط

 كييصعد نمىلاو كضرأ ىلا انط متن اقف ش ا نلعت نهلزن نأىلاعتهتنادا رالينعب بالام ونننناف
 تاعجالاة ب وةكمةالهلكردىدابعن مدح نك ٌؤرقد الهنأ ىسفن ف تفلحةي او رفو تفاح ىنىلاعتهلل'لاق

 8س نيب #س مه ون لك هنودكحالاىعبهلان ررظنالو سدقا | ةريلقسهملا كال الو «:مناك امىلءداو ةمهيلطا

 ىو لد .زئتلا ماعم ىاذكمهنممت :رص:اودساحو ودع لكنمهنذعالود خف اهاتوأةجانيعبس مول لك هتيغقلو

 مهصاؤنو ولما يولق لول م! ثالموثالملا كالامهتلاان ا ىلاعتو كرابتهننا لو ةي ىسدقلاثد دولا نمبتكسلا ضعي

 'لوأملا بس اولغتشتالف ةب وقع مولع مهتاعج نوصءدابعلا ناو ةجسر مسهل مهتاعجىف ؛وءاطأدابعلا ناقىديب
 هللا ىىدر ساء نءان ءدادغ حران قراجنلا نب (حرخأو) نابل حور اذك مرا ءموفام أ ىلاويوت نكمل

 بول ةىل هللا ءاط عأةب وةكمةالصلكرب دف ى* هركلاةآأ | رق ن مم بو «يل عهللا ىل_ص هللا لو سر لاق لافاسهنع

 اذاه توعنأالا ةنحلا ل وخد نم هعنعملو هنعةجرلا «ياع طس ونيستل اباوثوزيش دصلالاسعأو نب ركاشاا 1

 هنيب نكي ملةالص لكرب دف ىمركملاةمآا ار قن ملاقلسو هيلعهنلا ىل ىلا نعىنومبلا( جب رخ أو)اولخد.فتام

 ( رارمالاةني زخ ت17 (

 مهألا دج اوءامولا لهأ

 كنا هج راو هل ارفغاف

 د محرلاروفغلا تنأ

 نياولديعمهللا ى
1 0 95 

 فقد دز امس نكن ا

 اًميسمناكناو هناسحا

 مهللا 0 هنعز واف

 دبع نباو كلدبع
 الاهلاالتأ دهس ثد ناك

 لدفع ادخن ألا

 هبلءأتنأو كلوسرو |
 دزفانس تاكا ىتسم

 تناك ناو هناسحاىف
 الو هكلرفغاف اًدسم

 لد الو 5 رحأ 1 هر

 هعضواذاو بح ءدعب

 هللا مسايلاق هريستفف
 هنلالوسر ةذبس ىلعو
 فد سو هيلعهتلا ىلص

 ها نس اب تح نس
 لوسرةلم ىلعو هللا و
 مان ةلخا هم سم ها

 اهنمو مديعأ اهفو

 ى رح ةران مغ

 هللاليبسفو هللا مساب
 سمعنا لوسر هلم ىلعو
 بو و هنفد نم غ رفاذاف

 اورفغتسا لا فريقل ىلع



8. 
 ا :رعشالا ىسوم ىبأ (نعد) روشاملاردلا فاذك ةنجلا لحد تاماذاةتوعنأالاة: ىلا لح دي نأ نيد و

 ةكمتالص لكربد ىف ىسر كلة[ أ ارق اىمومىل!للاعهللاجوأ | لو هيلعدتلا ىلههنلالوسر لاق لاق هنع

 كر اونالو نيةءدصلا لاسعأ اونيسنلاباوث قانيرك اذإاناساونب ركاشلا بلقدل ل «-اهأرق نهتاذ
 يلعثلا (ىو دو) مؤلعل ار ءىئاذك هللا لمبسفهلتةدير رآ نموأ نامغالاب هبل تنم اديعوأ قيدصوأ ىننالا

 هبلعىمومىلا ىلاعت هلا وأ ملسو هيلعهنلا ىلصهنلا لور لاق لاق هنعدننا ىذرْلام نب سنأ |نعورع هت 2

 ىو رو)نيقيدصلالاسعأر نيةتملارحأ هتبامعأ ةيوتكمةالص لكربد ىسركلا هنآ اةءارق ىلع مواد نم مالسلا

 ًارتنملوقب وهوربنملاداوعأ ىلع وكن تعمملاةهنأ «تعىضرو«بهجوهتلامرك بااط ىنأ نب ىلعنع
 نموداعوأ قردصالا اماعبط اونالوتوملاالاةنللا لوحتد نمهعنع ملةبوتكمةالسص لكربدفى هركلاةنآ

 (نعو) ثايبلاسو رفاذك هلو- تامدالاوهراج راج وهراح وهسفن ىلع ىلاعتهللا هنم[هعصض هزدنأ اذااهآرق
 ىاذك توملاالاةنملا نيب وهنيبنكي ملة وةكمةالص ل كرب دىسركسلا ةنآ ارق نملاق لسو هياعهنلا لص ىننلا
 0 ارق نملاق هنأ سو هيلعملنا ىلس ىننلا ن ءهنعدتلا ىطرةمامأى أن عىمبدلاو ىنساانبا (حرخأو) ريستلا
 ىتحيىلاعت هلياءامست أ نع لت اقنكهدبب هو رضبةىلوت»برلاناك ب دكا اصلا اردد ىس : لاذ 1

 اولأساو مكسيخال هلأ
 لكس“ الاهناؤتسشتلا
 اري وىسار ضمد
 لّوأ نفدلا دعب ريقلاىلع

 اهتعاخو ةرقملاةروس :

 روبقلا راز اذاو ىبس
 لهأ ىلعمالسا لملف
 مكيلع مالسلاورايدلا
 نينمؤملا نمرايالا لهأ
 تقرح ةالص لكربدفىمركلا ةدآ ًارقنملاق مو «يلعمنلا ىلسدهنلالو-رنع(ىورو) ى-هتن ادهشنسا أ شاءاشتاناونءلسملاو

و هر فخ ةاهتراق ىلاهللارظن ,وحاهفورحخ مات ةتاوعم 00 هنلالأ 1 ةحالكب
 دغلاىلا هزانسحام: 2 5 اك امىلاعت هللاثعبد 

 ةنآ ًارةنماهدسحأ ديناسايىناريطلاو ٌئاسنلا (جرخأو) ىد مركلاةئارهسسفت ىف اذك ةعاسلا تالت نم 3 0 ل

 هند

 دحل هتاوهلقوهقر ط ضعيف ىناريطلادازوتوعنأالا ةنل الوحد و ةقيركلا | 0 ُ د
 ندعو طرفانل مدا قف

 ىلا ىلاعت هللا هظفح ىمرركحلا ةدآ ةبو:كمةالصلكربدأر ق نمهسنعهنلاىذر سن أن عقهبلا (جرخأو)

 ننس ان ءعىناربطلا (عرخاو) ديهشو ًاقيدصوأ ىنالااهماع مواديالواهيلع ظاحالو ىردالاةالصلا
 هلبا<مذ ىف ناكة روتكملاءالدلاريذى مركسلاة ب[ ًارةن ملاك مسوهبلعهللا لص نلا نآ ا مهنعمتلا ذر ىلع

 هنعهللا ىطر ةماما ىلأ نعي ودص ناو ىئاعقرادلا ردات اوياسنلا ) رخآو)ى رحخالا ةالصأ ىلا ىلا«:

 الاهنحلالوحخد نم هعتع لهن وتدكمةالص لكردد ىسرك- لاهنآ ارق ن مل .وهمل هلل | ىل_مهللالوسر لاة لاق هنأ

 نملاقرلسو هيلعهننا لص ىنلا تاامهنءهنلا ىضرةمامأ نأو سنأ !نع سودرفلا باص (جرخ او) توعنأ

 هلت اك هنعهللا ىذر سنأ (لاقو) توعنأالاة نا لوحخدن مهعنك مهد وتكملاةالصل اربد ىسر 9 انآ ر 5

 الاوأةواقشا !ىلعىأ هن لوح د نمهعنعم(م 54 يالا 1 وقوع معلا ةادكو ةرحأل ثم

 هملعهلوةهنمو هلوذد ل دح ىدَقن او قمح اذانةنملا لود نيد وهن زحاحت دوملاىأ .طلالاةوتوملا مدع

 قسم هناثي دحلا ىنعمىلاعت هللا هجر ىف اراَمَما!نيدلا دعس لاقو 00

 هرك ذاذك هنا لد لالوأ ىروض-نمدءاللوةد وعنك تومان اك ةتوملاالا ة نجلا لود طئارم

 السلا س عت
 نمرايدلا لهأ ىلع.
 محربونيلسماو نينمؤملا
 أنم نيمدقت سم لاهللا

 نا اثاو نم رخأتسملاو
 نوال مكي هللاءاش

 ميلع مالسلا قى س م

 3 انأونينمؤم موق راد

 توادومادةنودعوتام

 مكسبهللا ءاش تااناو

 كلذيدارملانالعأ هتللاورها ظافر ادعي نوكرامغالوحخدلا نا ملعملا نمو حداصملا رش فى 0 1 مالسلا د نوقحال
 وابدا قا اكدرهاط نحت للع !لج نم عنامالهن 1 ىلع«تقوف كلذ عوقوو ناعالابهل مت وأ اهحورلوخد روبقلا لأب مكيلع

 لكربد ىمركللا ةبآآ ةءارق (امأو) ىطويسلامامالل ىمدقلا ضرغلا ىفاذك ع ساونا لضفوءابلوال !ضعب مع :؟مكلوانل هللارغغب
 تقولا كلذ ىف: متوالتب لانبل ةصمصلا ثي داحالا نما هفد رر وامل ىدتقملاو مامالا تحت سف ةب رتكح ءهالدض تا 0

 باقعأىمركلاةآ اره ياشملاضعب ركن او ناهربلاىفاذكت انحلت ا رد ىلع و ىمظعلا ةراشلا ف رشالا ||| درو ىذلا ركذلا)*
 نذؤملا أرق ذالضفأو كوأ ر هذا مهضعب لاقو ةعاسجلا نمد او لكلا هتوالتواهءافحنابج وأو تاولصلا تفون صو هةر يغو] هذ

 تآرقل ٌىرئفاذاو ىللاعت هلوقلهنوالتنميوث تا 2 اعامجسانالاعبجساورق مس مماك اواك ن ورمضاما عتساو

 دمبعلا فعضأ ل وق الا و رفاذكاه .ريسةىفبةقساو هال صا !فتاصنالا ض رفك هب - الا هلاوعمساو

 بحاوواذهاذنام امو يدرتمملا اومامالال مزالف تاروتكملات اوادلا ريدىسركسلاة نا [ةءارقام اد محلا هللا هزاعأ

 تاعارتسخاو ناحالاو تاريغتلاب نوره اورئاذ او مهتااهج ةرثكل مهتءارق تونس ةعالينذوملا ما ريثكت ال

 1 تازوالا



 1 : كن

 لقمتاذ" الاتاف 1نءهديوها اريغبأ رةبىذلانءثار هل !ءامتسانايداصقنااوفو رخل اةهايز وذأز والا

 ةال-دلافو دماحلا كلو ميا اوءا1انيناغلأ ]دب ان زي دجلاءالوانب رلاقاذاال* *مهريثك اذو رح نودي زي نينْذولانا

 لادلاو مملانيب ومااوءاخلا نيب فل 7تاف ةرح د مسا يفدازي دج ىلعاولصا اولاقاذاالث .كلذكح ودب زب ةضرتلاو

 م اك نيلاعلا برهدملاو مهاو 3 ىةعبلا مايأ ف ةريثك اور حن ودب زكا دكوداما لاقت هن هن ”نىزعأ فل

 لأ ضعباذكو اوف آن يذلااهجأا ايىلاعت هلو: ف كالذكتوديزب و ذيمال .ءااىبارى-هال اكو دماخلاونول وعن

 فئلالا ةدايزب وهلا الز مهد عيءان !اةدارب نولوةت م م :يرشوتلا ملك رمت ؟ اؤورح نودي زن رك ذلا
 عاجالاب مارح هلكهللاالد امهلثمفلالا هروالس والا ةزمه دعب ايلا ةدايرب واهالكالاهلثم هلأ ءاهدعب

 ةايحلاىف مويعس لضزذلان نوري دن مهو تاما ساب هنو دعت ولا هللاثو رك ذب مهو تاقوالا ماج

 هنلادجر ىفاشاا مامالا لاق تاريك-او لذا ل !فتاراقملاءارحا ىفاعن نوذسح من نويسة مهو ايندلا
 مم راس ثنايدقف «* اواضدةرهدلااضَق ىلاعت

 مرا تععر اذ د امندلاب 8 ءامق

 نورك ذي مهو برعل رايد ندملاضعب ف هب رداقلا اشم لاو هارلعلآ شعب تأ ار رهقلاهننا هلك رية فلا لوقد مث

 ن اولاقنناصقنل او فور اةدارزب هنن انورك ذنمحن آت اقف ناصقنلاو فو رخل اةدايز زر هنو دول ولعت
 ةءارق ىلءانراك ذو انت ءارق قدمت ن ءاناديالتاقنهلاوحأ اوههرواذكه ان كاشمضعب نعانم .ةانوانذخأ
 آم اك اوقدصو اوليقف نادقنلا اوةدانزلاب راك ذالا هذه ل ثم مهنءو ربو ةرشعلاوأ :رث اوتلاةع ال1 5نم

 ىلعال لوقا ىلع ىمماننيد هنعهللاىذر قددصلار كم وبن دبسلاق] اءاوهتلاانططدأو هتركشو هللاتدمق |||
 تاصونل اوةدايزلا لق 5 :ال+.ةيقوف هللا ام [ن أن دلا لودأ نمو لوقعلا ةيسائم ||

 ب( سجن ناولدل اباقعأىف ريمكستل اًووْشكمل دسم ستلال؟ اًضفىف :دراولا ةصصعلاثب داحالا نابز#

 هدحومتلاالااالةئاسملا مات فونيثالثواثالث سجن تاواصلا باق عأريبكسا! اوددمهقلاو حيبستلا نأ (ملعا
 تناك ناو هاباط ت رفغاهلاق ن* يعدلتةلاو ايداع ردقئن لكى لع -.هودج هلو كامل اهل هلك د رشال

 سو هيلعمتلا ىلسعتلا لوسرلاقلاقهنعهنلا ىضرقرب ره لأن ع ملسم (جرخأو !١ ناهربلا ف اذكردااديز ءر لم

 نوءستوه عسا كلَدف نيثالثواثالث ىلاعت هللاركو نيثالثواثالث هللا دجو زيثالثواثالث المكر د قش

 تناك ناو هاباطخ هلترغغردقئش لكى ع هوهودجلاهلوكلملاهل كد رشالمدوهتلاالاهلاال ةثاملا ماع لاقت
 .وهملعتلا لص هنلالوسر لاق لاقهنأ هنعهللا ىضرىراغغل ارذ ىلأ ن عدو ادولأ (جرخ وا رلا دب ز لثم

 نيثالثوانالث ةالصلكرب دريك كلعب ذأ ن ءالا ككردبالو كقبس نم قمل" نولوت تاملك كلل عا الار ذايأأ ا

 ئذلكى عوهودجلا وشمل 1ك رشالمدحو هتلالاهلالم متت نيئالثوانالثدمحتو نيثالثو انالث مسن و

 هيلع هللا ىلصهللا لو رن ةرب ره بأن علسم (جرخأو) ر علادب زل: متناكولو ه.ونذ ترفغ 00 ردو

 نيدمحتو نيثالثو ثالث هللا نيخست مداخن مكلربحتو هام ىلع لد "ال لاق هنمامدا-ةمط اق هتنب ثباطنيح ملسو

 ىراخلا(ي خأو) ريغصلاعم اجلا لي ذىف'ذك كم ضم نيذخأتنيحنيالئواعب أن ربكستو نيثالثو انالث
 لاومالا٠ نم روث دل له أب هذاول هذ او «لعهنلا ىلص ىنلاىلاءار ةغااءاحلاق هئعايا ىدر هر ردى أن ع

 نورمعني رايد لارسال دوس الريال ايلا ين ولصي ميقملا ريعنلاو ىلعلا تاسردلاب

 نم ري مكن 5و دعب دحأ مكردب لو ك-ةبسنم مكر ردأ دخن امكندحأالا |لاقنوددضت» :ونودهاح و

 اننسس انغاتحاونيثالثواثالث ةالص لك ف لخنو ربكست :”وثودم<و نوحست هإمل ينمالاه.نارهط نيدرتنأ
 هنلاناسعس نولوقتلاقف هبلااذعج رفنيثالثواعإ راربكنونيثالثواثالثدمحونيئالثوانالث مسنانضعب لاقف :

 نب و رعن هللا دبع نعهجام نب اودوادولأ ( جرخأ) نونالثو ثالث نولكن هن ءتوكىت ربك [هللاو هليدجلاو

 امهو ةنجلا لحدالا! ملح .رامهصخال ناثلصحنلاق هنأ لو هيلع هللا ىلص ىنلا نعهنعمتلا ىذر ضاعلا

 انالث هريك و نيثالثوانالث هدمح و نينالثوائالث ةالصلكرب دل و رعهتلا عبس: لءلق امهب لمعي نمو زيسا

 « (ناكم الو تيسسال و

 لخضن أ ىه هنلاالا هلاال

 لضفأ ىهو ََت ركذلا

 دعساأ | تاتنسحلا
 مون ىنعافستب ضانلا

 اصلاغاهلاقنمةمابقلا
 ١ 52 هسه واهبلق نم

 نمرانلا نم جر

 نزو هيلقفو اسهلاق

 ' نموأر بخ نم ةريعش
 راخا ند رح وناعا

 نر وهباق فواهلاقنم
 ناعاوأري-نم هر

 1 نمراملا نم 8 رع و

 : لاقثمهساتىواهلاف

 ناعانموأ ريخنمةرد

 اهااقدمعنماه ت مخ
 لحدالا كلذ ىلعتام م

 ى رس ناو ىنز تاو ةنجلا

 تناوقرس ناو فر ناو

 اوددح مورس ناو فر

 هنلالوسرايل بق مكناسعا
 لاقانناعاددك فيكو

 هلال لوق موون“ و ركأ ١

 هروفذ4ترغغهوث )20(

 ملا ترغغاهلاة نه
 1 ها هرزحو



 اهل سبل ط ١ هليا الا

 ىحيرا# هللا نود

 الاهلوق تهيلاصلخع
 لعاههتيالوابنذ رعي
 3 قتاومسل الها تأ أولسم

 نيضرالاو عبسلا
 هلاالوةفك ىفعبسلا
 مهم تلامةفك قهنباالا

 اهلاقأم رن سم بح
 تةفالا|صاخت طقدمع

 ىتج ءاعسلا باوبأأ هل
 قرع لأ تل
 براتلا بما
 هللا الا هلال سم س

 هل ككبرشال ءدحو

 ىح دجلا هلو كلما

 ئىن لكى لعوهو تدعو
 ا ا

 داون ءسفن أ ةعبرأ
 وأسد م ُ ليعتما

 صماة سن قدعكو سه

 لدعهلت ناك ةرم ةثامو .

 هتّدكو باقرريشع

 تا دقو ةفسح ةثام

 4تناكوةئنسةثام هذع

 | لو تاطيشلانم ارح
 املضفاب دحأ َّ
 2 1لمتدح الا هيءاس

1 : 00-0 

 ٠ ثاهنملكتيثالثوانالئركودحو مبسهار ةنىلا ىو اذاو مل اهدحو هنئاالا هلااللو د ممْيئالثو | || هللالاهلااللوش

 ةرب ره أن غرلسم (جرخأو) ناهشلافاذك اب اهلاثمأرمشعي هن سلا نازيملا قفل اوتاسالاب ةثام تلتف 0 ملا

 لكل عوهودجلا هوك ل144. رشالددحوهتلاالا هلااللاةن مماسو هياعهتلا ىلصهنث' لور نعهنع هللا ىذر

 نم و ١” تاكو هس :ةايمصترجتوة دس ئه ثتكو وباقر رشعل دعم تناك ةرمةئام مولا فرب ردد ئش

 تحب آلعل> .رالا هيءاماممل ضف أي د#حأ تأَف :م و ىسع : ىبح نأ ذ« موب ىفناطمشا ١

 قراشا!ىف اذكرعلادب زلثمتناكناو ءاياطح تط>ةرمةئام مول فددمح و
 « (هلئاضةوءاعدلا صئاصخف ةةراولا + ةصصلاثب داحالاو تان“ الالصف) «

 اعرضتم<راوعدأ هب " الااعمطواقو تهوددأ هَ < الاكت|بهسأ نوعداوكب رلاقو ىلاعتو كرات هللالاق

 ناعداذا عادلا ةوعدبيجأ بي رقاق ىةكداعتل أسا ذاو ةركبلا روسو اعتلال: هنا ١ الاةفيدتو

 ىهماعفلا اسر هيلعمت ىلسهتالوسر لاق ميظعلا هللا ود -نودشرب مهلعل ىباو موم لا يقسم

 هتف مكنم ءاعدلا ىفهلتذ نم لو هيلعهنلا ىل هللا لوسر لاقو كسل يحس ىف وعداكي رلاق والت ةدابعلا
 هيلعهللا ىلصةللالوسر (لاقو) ةجرلا باوبأ لت كفة و رفوة نما باونأ كتفه اورفو ةياجالاباوبآ

 ةمايقلا مون ىلا ناحلعبفءاعدلا هاتلتيفل ازخملءالما!ناو لزم ملامتو لزئاسمت عفش ءاعدلاوردق نم رذح ىئغبالاسو

 عدبمنممل |و هلعمتلا ىلضهللا لوس .ر(لاقو) ءاعدلا نمهنلا لعمرك ؟ئش سدل لسو<.لعهنلا لص ىننلالاقو

 (لاقو) دحأ ءاعدلا عمشا] عننا هنافءاعدلا فاو رعت الإ سو هيلعهللا ىلصىنلا (لاقو) هيلع ضغللاعت هلل

 (ىورو) ءانرلا ىفءاعدلا رثكملف بركل اودثادسشنا دنع هللا بيحس نأ هرس نم ملسو هيل عفا ىلص يتلا
 فو) ضرالاو تاوءهكلارون دو نيدلاداسعو ن* هوما جالس ءاعدإا لاق سو هيلعدتلا ىلههللالوسر نءىذ مرخلا

 ع يفسد سو هيلعهنلا ىف مهتتالوسرلاةئاسنا اوىذمرتلاو ٍلسموى راخلا (ةياور

 (جزغأو) نيسملا ندحلاىف اذك نآرقلامدنءوركذلا سلات قا سمءاعالاة داو رولا

 ىلا ع مناف ةدابعلا خمماعدلا و يلعمتل سمت لور لة آءنع لات هللا ىدرس أ ١ نعىذمرتلا

 هيلعهتلا ىله هللا لو -رلاة لاق هنأ هنعىلاعت هللا ذر روز , ره أ نع (ىقرو) ريغدلا م ه«مااخ

 هللا لصلاةوباوثلانمامو رضاه اه وكيلا دابعلاوةدابعدلانالبااابتر ونقوم منو هللا اوعدا لسو
 | قال سل لوسولات ا( تدخلا فوز كرا خلاودجأءاو رةدابعلاو دعبل ل توعنلع

 اذا ئثبك ريخأأ الأ لاق مال. اوةالصلا هيلع( ىو ردقو) ايصياذعل !!كيلعبصل مكردابعو عتب ةرمتاهج و عض ر

  كناحس تنآالاهلاالن وذل ىذة وعد ىهلاقهنن' لوسراب ىل, ل ق«نعىلاعتهللا ب رفهراعدفءالد وبرك ملرب رب
 نيملاظلاّنم تنك ىناكناحس تن الا هلاالن [تاملظلا فىدانذهقة-فلاق ىلاعت هنافنيملاظلا نمتنكى ا

 نماعلاف مالسل وةالصل !هيلعهنأ (ى :رخاةباو رفو)ةبب الانينمؤملا ىف كلذكو لا نمدانمحنو هلانم كاف

 هنآ امهمعىلاعتهننأىذرر عنب نع (ىو رو ىو رلا سلاجتىفاذك ل ببعتساالاءاعالا اذهب وعدي بو ركم
 دوادول او ىذمرتلاءاو راذك ب ئاغل بنا ةوحدةباجاءاعدلا عرس أن لو« يلعهقلا ىف سدقنالوسر لاق

 ةباكسمسنغلا ارهاشب هيحئالإ ىلا ءرم لاو :وعدلسو هيلعهللا ىلصهللالوسرلاقءاد ردلا لأ نع لس( و١

 هتلانا سو هيلعمتلا لص ىنلا لاقومل'؟كلونيمآهب لكوملا كلم لاقريخ هيحنالاعداملكل كوم كلم هسأ ًاردنع
 قاذك ةيطيضغههنفرسقا لأ نمل سودبلهقلىل لاوبلطلا فن رزكمملاولاؤسلا ف نيحلا بحي
 هرم دق اوفا شلة سدا اسوا

 8( هطئارشوءاعدلاباد[ى مالا لاوقأ و ةدراولا ةصصعلا ثيداحالا لصف ل«

 ةمقللابنطابلا ا الصاهطر ارش لوافءاذك ةالصالنأاماهبالاءاعدلاباصتسنالطث ارشوايادآءاعدلاتأ (معا)
 هللا او دان ىاعتمتنالاقاك صالحتالا هلت ارشرخ اولالحلاة مقل هنانسس او ءامسل ا

 هلل !تاعسلاق نم و دمرت

 || [|| ىلع فتاول ةلولوك باقلاروضحريغنمهحابصو ناسللاب ناسنالا ةكرحن اف بلقل اروضحو نيدلا هلزيصلخم |
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 نايبااح وز ؤاذكهل مف ةريضلاقرضاخلا تاقلاقار داحتاك اذاامأ عسل ا ىلع سرا و دوبام
 حولا مزالب لب هالساقن هالوهاسٍبلق نمد ب عءاءدسحيالواعتهتلانا(ثيدحلاقو) ةحئافلا روس || 0

 نم ءاعدل .ةدالهتلانأ اولغاو لاق هنا مال لاو ةالصلا هيلع ىلا نهىو ركيلاعتلا نءلو زنلاو هن 20
 <«بلعىتلان ءىو رام ىماعملا ىلع رمعمتن اوقات هتئاو ءديالنأ ( ثار 00 اوملاىفاذك لفاغسلف

 ىلاعت هللا ىضذرذا«منب ىدل لقوة يصعملا ىلع :رمص موهوب وتلا نتي نءسانلا قجألاقهنا مال لاو ةالصلا

 قدم سلق فرض: نأ عادلا دبالفمي ر ؟وهوهو-رأالم.كوصاءاناووءدافك لاقفانإو ءدئالأهنع
 ىأ 00 ل ىف عر ركخ مب رنا4إوق ف سو هبل -هللاىلص هللا لور

 ءاضق نم ( ئثرب ريغ هيدي در مر بعت لل. هبا ميت :وعدناب ؛عطقلا ب ع وبال دحلان اهنا. تاما نكلابلاخ

 ىلع ملافلاب رعي وملسو هيلعهتلا ىلصدختهإفو سر ىلع العلا انشا اودجلا: اعالا ىلع مدي وباوث وأ ة-تاح

 مجاور هثاعدب قرغتسس ومال الا له عم جءاعالاب مع ةويلغلا نءىأهنعهب وتلا, صلخ مح -

 رهظيالو زيخللا نم مهلي اع ىلاعتهللاوعدي وهيلطعيهتماظعتلاعئدقا نافهتجاسف ةبغرلا لقت وهلاماوهيلاطم

 لاق ءاعدلا فىبمل اتندح < وهندب ىف ع 3 وشدخربسغنمىأ ةناكتساو هيلقىف ها ًاريغنم هن وعدت ءاعالاةر وص

 هرم مهعىلاعت هللا ادد ح لتغ وأسوان وأ توالت كارلاك لمعالي ىادلالسو «ياعمتتا لص هتلالوسر
 ىلسهتلال أوسو نأ بيسملانبد معس نءىورال نيبكذملا ىلا هيدي عفرب و«سفنلءاعالابأ ادد وةليقلالبقةسستو

 هللا لص ىنلا نأ هنعهنلا ىضرةربره ىلأ ن عوهيطب ا ةرفعىؤر ىح هيدي مذ ةرقةنبدملا ىلفرمشأ أل سو« .لعهتلا
 مهيبكشمت تام ضايب رالف ىت تح هندي ف روةلبقلا لبقتساف هعمتجرجخوةئب دملاةيحانىلا يرش لاو هيلع
 مهدمىوهل كراب مهللا ةنيدملا ل هالو ءدأكِإ |وسر وكيننانأو ةكملهالاع دال احنو كل دن ميهارباثا مهلا لاق

 اهلك ضرالا اون ىلاراشأ ىت>انههوانههنم م هال اةكملهالتكراب ام قعض مه ريثك و موليلقو مسهعاصو

 ان هبفكع نطاب لع و ىازلا فب لاب زن اهحرخأ اذك ءاملاىف ابوذياكهيذافءوسإ مهدارأنم مهللا

 اثالث اعد اعداذا مالسلاوةالصلا هع هناىوراك انالئوعدباملأس زةينبكر ىلعدعتي ىأوثح وههج وىلب
 لسوتو ونيكسملا ماظعتاكءاعدلا فه ردصىل اهيدبمخد وتاقوأ أمبس تام عبسي ثالث لأس لأساذاو

 عوشللاو عوضخلاوبداتاا ىلءنوكك وءاعدإابهنوص ضفخي وهدابءنمني_هلاصلاوهثاساي ىلاعتهنباىلا

 ىلص ىلا لاق ءاعالا نم غارفلا دعب ههج ونيديلا ىأام م. -ع وءامسلا ىلاهرص, مفرتالو ن كسلا عم
 تاكرعلا نمنب 0 د هناكلواغتو نعت هيو كهوج واوا مغرفاذلولسسو «يلعمللا
 ىلع ديسو نيل نصح ىفاذك ةماركلا,ءاضعالا ىلو أ هىذل ا هه>وىلا امهنمض غ فن وهقدي اجلا

 ةداكح ىلاعتو هناك سلاقوةيغخواعرضت مد راوعد !ىلاعتهلوقل هم اش ع نمريسغمه-:الفا ءاعدلا خو

 هلئاوايفحشىئءمو مالسلاامهنلءىبحي بهو نابةباجالا تناكفايغخءادن هير ىدانذا مال ل اهيلعاب ركز نع
 لدةمدانسأب عجمعلا قو هسفن ىف ًارسدأ ا-انو لمللا فوج ىف .ءاعد نأ ىلاعت هنباهجر ءاذنعلا ضعب لاق : ملعأ

 هلمالك ايندلاءانعسىلاىلا سته الن: لاق -وهيلعمملا قس منلا لوس رن أ« نعىلاعتهتلا ىضرةرب ره ىلا

 ىذلانم هيطعاف ىنلامس ىذلا نم4 ب .كتساف ىف وعدي ىذلا نمكمملا انآ !كالملا|ان الوقف لالا ثاث قد نيسح

 تعيس لاق «_:عللاعت هللاىذر رباح نعلسم (جيرخأ او )تان راذلاةر وس ملاعملا ىفاذك هلرشغات ىنرة تس

 ايندلارومأ ماري ىلا_عتهنلا لاس مل مل راهقناونامةءاسمل للاى نا لون سو هيلعهتن ا ىلسهننالوسر
 هلوق كسوندنعأر قافةعاسلاءذه رعت ن أت رأ اذافمظعلا لضفلا اذهاهفدل ل لكك لذو هيطعأالاةرخ“الاو

 نااهتف اهةيتست كنافةروساارخ اىلاالزت سود هرغل تانج بهل تناكت احل اضلا اولمعو اونمآنيذلانا ىلاعت |||
 ثيدحلا (ىو) رصسلانمزتبب شرعلا ىرأ ىفالاقمالسلا هيلعيلا ريجحتناىو ردقو كام نب لاق ىلاعت هّتلاهاش :

 مكسفنأ ىلءاوعب ر أماللاو ةالصلا هيلعلاقفءاعدلاب نوصضي سانلا عم لسو ه.لعهتلا لس ىنلا نأ عيمصلا

 شع.لاةواوةفرااوعب را ىنعمو دج ةهحارونعنسررق أميل ةيوعيتن علو بئاغالومسأ نوال مكنا| :

 تلا ىهوع كلذزم
 تافه اح وناهلع

 ىف تناك و لتاووسلا

 تناكولواهبتحرةةك
 هلال صماهتءضل ةقلح

 تاتملكرعك اهتباو هللا

 ايل ضل هاد عا
 شرسعلا نود ةياهش
 نيسامال_5ىرخالاو

 ط ضرالاوتاوممضاا

 ةودالول 0-ما دو

 ا كلا هتايإلا

 1 فنا ص حرالا ىلع

 هنعت زفك الااهلود وهن

 «٠ لثمتناك ولو ءاباطخ

 نمام س ترعلا دب ز
 الا هلاالنأ دهشيدحأ األ

 لوسر اد نو هللا

 رانلانمهللا هموحالاهّلل

 لوسرالاقذاعمشد 0

 سانل اريسخ "الف هللا
 اذا لاق اوريشّتسف

 ذاعما بربخآو اولكستي
 نم منامئات «:ومدنع

 هللا<م رحال ذك اهمدهذ

 - لدو تم راما لع

 لقت ىتلاةتاطنلا
 دام“ «نيعسنلا وةعسنلاب

 ةيكارمل ادءلصم لك



 منا ازدلا ىف اذكءو سا !فشكت وداعد اذا راطضملا م. نم اى لامع: هللا لاق اع ديرب لالا ىف هي دو ءدتنمحأ ؛ ار < نآومهتلاالا هلاالتأ

 بحق هلوسرو هدلاع

 نآوهدحو هلياالا هلاال

 نأو هلوسروهديعاد#

 نباو هللاد_بء ىسع
 ىلااهاملآ هتملكو هتمأ

 تاوهئمحورو ميه
 ق-رانلاو قد ةنملا

 كيلو و
 م ءاشةيئامثلا ةنملا

 هلاالن ادهش نمسح
 هلك رمشالد دو هلئاالا

 هلوسرو:دبعاد#نآو
 هللادبء ئسع نآو
 21 ناو هلوسر و

 ميم ىلا اهاقل أ هتملكو

 هنجلا ناوهتمحور.و
 هلدخدأ قجرانلاو قح
 نم تاكأم ىلءةّمل اهلا

 ةنجلا باونأ نمو لمج
 م خءاشايأ ةينامثلا

 ه«سيلعهللا ىله ناك

 هللاالا هلال لوقو

 رصنو ةدذج ْرََأ هدحو

 بازحالا بلغو هدبع
 مههدمد ئشالف هدحو

 ىبنارعالا ثددد سس

 لاقهلوذأ امالك ىنلع

 برقأ ءاملعلالاق راراعضالا ىدص طئارشلا ن مىأ (اهنمو) ةينال-ةوعد زب عبس نم لضفأ ارمس:وهدفلساا

 ا

 توك نأ رط#ذملاةفد ءاطعنب !لاقه:لزنام ل أ نءارطغم هبح'دنوكي نو هوىلاناءاعدلاة باص 'ءاعدلا

 هيةناعتسالاو ىلاعتهتلاىلاعالا و دد نذ كالهلا ىلع فرش دقو ضرالا ن هةزاغم ىف قاماكو قد رغاكدبعلا

 نء اعوذ «فعلاعتهللا ىذردهي راسزب ض اي رعلانعءريغو ىفاريطلا ثي دول مهنا بةعءاعدلا (نسس و)
 ممل سو هيلعمتلا ىلصمللالوسرلاقهنعهللا ىضرس نثر دحنم بعشا !ىفوةباه م ةوعدوإف نآرقلا محن

 تآرقلا ارق نءملسو هيلعهلنا ىل ههللالوسرلا«:ءهللاىطرةر رد ىنأث ب دح نمهبفوة باسم ةوعد متن لك
 نبهللادبع نعونا:الاىفاذك هناكمريها بل دف هب ر رغغتساو لسو «لعهتبا ىلصىنلا ىلءىل--وبرلادجو
 ف هب وعدأ ءاعد ىتلع )سو «يلعهتلا ىلسهننا لوسرل لاق هنأ مهنعهننا ذر قي دصل اركب ىبأ نع ص اعلا نب ورع

 | كذا ىتجراو ل دنع نمةرفغمىلر فغاف تنآالا بونذلار ف غب الوا ريثك الط ى غن تلط ىنامهللا لقلاق الص

 اني رناكستاوعدلارخ1 فلوق هنأ ىواتفلا ف (رك ذو) لسموك راضلا خت ىاذكم م-رلار وفغلاتنأ
 ءانالاوه يصقا !ناللوالاؤهرام اولاةنوةعداعةزعل بردي رناعسلوقب وأ توةصدانم ةزعلابر

 ىنأنبىلعزع (ىؤرو) لضفأ كارقلاةقفاو .نآرهاظ او ىلعدمسل ىفاذكءانثلاب قيل و هوةءارقلا نود

 همالكر خ؟نكباذةمايقلا مويرحالا نمفوالا لا مكملابل كب نب > أن م هذعهنلاىضر و ههج وهلا مركب لاط
 نايبلاحو رفاذكا نيملاعلاب رق دجلاو نيلس درا ىلع مالسو ْن وفصناسعةزعا اركب رذاعس هسسلجت نم

 وبألاقو لسو«_.اعهتلا لصد كيد" ىلع ىلصتىت-ئث«:مدعضاالفوةومءاعدلاهنعهللا ىذر رع(لاقو)
 هلال سا مثِلسو هيلع هللا ىلص ين ! ىلع ةالصااي داق شى اعت هللا تلأ اذا ىلاعتدنلا هجر ىفارادلا ناماس
 وهو نيتالصلا لبق همركىلاعتدتاناف مو هياعهنلا ىلص هللا لو سر ىلعةالص اب ءاعدلا مدح مث كَم اس ىلا عت
 ةلس مانع م( جرخأو )اضي ءاغشلا فاذكو ميظنلاردلا فاذك امهنيبامعدين انم مرك أىلاعتوهزاحس
 ىلع نوئمؤب ةكئالا انافري الا سفنال اوعدنال لسو هيلعهتلا ىلصهللالورلاةتلاقاهنءىلاعت هللا ىضر
 لهأأ نم مهقوف نمو ةظفحلا نمنورضاخاةكسالملا عج مهوارشوأ ناك اريضكاءدفىأ نولوةثام
 ىيعالىراذلا رش ىفاذكىلءالا “الملا ىلا ئسبتن ىت-تاوعسلا

 معو رهاظ ملعنامسقلعلا نأ لعا( ىس هركسلا هياريسغت ف ةعالالاوةأو ةدراولا ةصمعلا ثر دا الا لفل

 قرفتتو رثوكلا ضو ىنابد: ناره امهموأءناكث يدسحلاو تآرقلا مام معشت عمامهنملكو نطاب
 تناخلا نم ةسعد رالارا مالا, ةنحلا فاد :رداظمن ءربع ىلا به ولا موأعو تناح نمسا مقاعلوا دهم

 فوم اللا عفو ءاطا ديد وميملامخذباعلادموادحوانطب وارهط نارشللنا مسو «لعهتل' ىلدريخ كرخ 11لا

 ىناربطلا(حزخأو )ل وكسغلا فزجشلا رك ذاذكا نام, نيغبشىلا ياو رو نامب أ ةعبس ىل انط,هنادملوةناو ر
 وهف هنودنمدوبعمل كفك رشهعم رسل ىذا'دب رب( وهالاهلاالهّننا) لاق هنأامهنعهتنا ىذر سابع نما نع
 ىذلا(موةلا)توءالىذلا(ىحلا)ارو.ثنالوةا.حالواقز رنوكلعالو نوعغندالو نور ضد القل ن .قلخ

 اذ نم ) امهف امامهكلعدب ر(ض رالافاموتاوعبما !فامدهلمونال او) ساعتلادب رب ( ةنس هذ حنا: ال) ىليال

 ءامسلا نم ) مم ديا نيام - ىذثرا نملالا نوعفشالو هلوق لثمةكئالملادب رب( هنذابالادنععفشي ىذلا

 ه!ءىلعمهعلطأامديرب (ءاشامالاهلعنمئثب نوطيحالو) تاوو-لاقامديرب( مهغلخنام و ) ضرالالا

 (امهظفخههؤدالو) عبسلانيضرالاوعبسلا تاومسلا نم مانعأوهديرب(ضرالاو تاومسلاهيسرك عمو ))
 ردا فاذكمرك الو ل ضفأالو زعأالو هنم ىلعأال(مملفعل !ىلءااوهو) ضرالاو تاومخلا فام ئنهتوغب الدير

 وهالا هلاالهوفوهتاذاتابث هنا هلوقهنلاالاىأ (وهالا) دوب ءمالعأ(هلاال) ريم اد تب ءوهو (هللا)ر اونملا
 || دوبعملا هنأملع نفىنداقلا ءرك ذاذكهريغالةدابعال قه ملا هنأ ىنعملاو ريسنتلاىفاذكربغ نع ةمهولالا ىفن
 .لاقدقل اوهلاوح أت امحعالا نعد 0 و هلاسمعأ ءان رلانعوص ,وهتعاط لق ىدص هو «:اح ف صلخأو راق نود هنادهس



 ا

 تبمعأ نوكلااهيلعىتلا ةكمسلانابتكلا ضعيف ىورو هب رنعبج هسسفنب بأن مةسةيقحلا لهأ
 ديدش عد وثالذ نما ماصاقاهفن !تعسل ىت-ةْض هوب ىلاعت هللا ضعفا ةثب يَ رال !لجتتاطأ املاه سفن 0:

 فود واع 1( ىللا) عفن الا ىفاذكاهف و نم كرك" نآر دقت الة كميسلا اواهنبعنيب ةضوعبلا تنكس اذ نمو

 هماز [ةفسوابملا اوهياذب هرايق-بابألا ىف اذكلاو زالب ريالا ىلع ىقايلا ىتعن نوعلا قاذك هيدنالا ةيلزالاةاسلاب |

 35 وك تاروح ىلاهلوة مدعلا هما- ل.س ىلزالاو 5.1 ادضوهىذلاتوملا ها نأ لم سفريغالووهال

 4ةةصنوكتن و لالخ !نمالد,نوكي,ن أو فوذحتاد مرع تنوككن أو ةلالعال اين اثارعخش
 هحو اوهل.5

 لزن مهقز رو مماشن افق اذا ريبدتب مئاقلاّئءادلا أ( مويقلا )ىلاعت هللا هجر جشلا ني اهرك ذاذكهوجولا
 غلبان دوكماتايثالاو ىلاي«سفن هتلادح فهلا دن ءانؤاعغش مده هو ىلاعت هلل اءاكرشامانص|توكرمش لاق نيح

 تالث ف ىطءأهب ل ءاذاو باج هيىداذاىذا !ماغ الا هللا مح ١الاقلسو هيا عهنلا ىلهىخلا نعهنعىلاعت هللا

 ىخلاوهالاهلاالهّتلا ىسركلا هنآ ةرقبا افددح وفاهتلافةماماونأ لاق هطو تارعل اود :رقبلاةرو رو

 هناممروثنملاردلا ىفاذكم هو .ةلاىععأل وج ولاتنعوهطفف 0, ..ءّقلاىلاوهالا كاالدنلا لانا رمل اف وموعد
 تانكمملا عجم ءوقوهناذناعاقناكن منال )م ونال اون هزخأتال) هلوقب كلذدذك مود هنا نيبال ىلاعت

 خيشلا نيادرك ذاذك موزلملاتويثدك ود مزاللاتابث اواهظةحواه صا ريب دن ن ءرتفدالو لغسغنالتأ مزلد
 ةوقلاولةعلل ل: زملال .ةثلاوهمونلاو فيفحلا موا اوهواساءن ىعىذلاروتفلانم موذلا مدقتدامة:سلاو
 الو ىندالا نو بابللا ىف ذكءامشالاب ةفرعملا عنك بلقلا ىلع عقت هلت ءيشغوه مونلاو مونلالَّوأىه*ذسلاف

 مونل !نالمون هذدخأب ن نعال ضفةنهذخأتالىنعملاو نورعل اىاذك ىلءالا هنممزل لريدغتلا ادتمم دزال

 نعهزن مىلاعت هللاوهف آو صقن كلذو معل امدعنعو رابعءامشالا ذهن الىلاعت هللا ىلع ةلاع ةلفغلاووهسلاو

 نياوزيشل اونأو متاح أنبا( حيرت أو )بابللا فاذك ريغتلا نع هزنمىلاعتهللاوريغت كلذ نالو تاذ الاوصقتنلا

 سعنف هثاث لال نمو ضءاسإف ىسو ءلعففل يللا مّقف كدي ىفنيتجاج زذفن كب رماني له كولأس ىموماي هير
 ىلعهلل 'لزتاف كدي فاتك هك نكلهذ ضزالاو ناو عملا تادقسل مانأ تنك ول ىسوما.ىلاعت هللا لاقواةطقسف

 امهفامعامهقلخ هنالامهكلمىدحالة كرش الامهف هلك كل !هناىآ (ضرالا فامو تاومأ افام4) لاف

 هدن-مغشدىذلا اذنمإل امهفاعاندسفل كلذ نمئذدوولذامونلارالو ةنسلا,الامهريددن نع هلة ذغالو

 خيل انباءرك ذاذك هنذابالا هلوق ىفالا ت1 دكاذاو ىننل اهانعمن أ الاةماهفتسات ناك ناوهيف نمةلك

 نأ او عز زيكرسملات [كالذوهتداراوه ماب ىأ(هنذابالا) كرادملا فاذكدحالهدنع عفشد ندحال سبل ىنعملاو
 هللا لدى اةعافشء الذ. ديرب هنذابالا هود ءانثتساامالاه رذعدحال ةعافشال هنآهنلا ريجخاف مهل عفش: مانصال

 م نأ ىف ةلزتعملا ىلعدرو ةو بابا !ىفاذكضعبل مهضءب نينمملاةءافشو :كتالملاوءايبنالا ةعافشو ٍلسو هيلع

 عفش نأ دحر دقي الهنأ لها افريستل اىفاذك هنذاءالاهلو ةبضعبللا هتث أ ىلاعت هلل اوالص ةعاغشا !نورال
 ءادهشلاو ءاذعلاوةكالملاو ءايبنالا مفشي ةعافشال تذأ اذانةعافشلل ىلاعت هللا نذأ, نأ لبق ةمابقلا مودال

 رئابكلا لهالىءافشلاق مل بو هيلعهتلا ىلسهنلالوسر نعامهنعهتلا ىضر سابع نبا نعىفاربطلا ( جرخأو)
 ىتءافشال ىت_ءاف _ثنوجاتام ىتماءاحلسلاق مالسلاوةالصاا هياءىنلانع (ىورو) ىمأنم
 ريب ةسنوللا لحندب تاريحلاب قياسا اامهنعهتلا ىضر سابع نبا (لاقو) قاروالاض عب ىفاند واذ نين ذمال
 دمام ةعافشب ةنملا نولخري قارعالا لهأو «بسفخل لاقل اوىلاعت هلبا حرب هذ الدب دصة او باسح
 د0 سس سس ا

 هدو هللاالا لااللق
 ربك هللا 4كنرشال

 انيثز هييدخ ء اواريك
 نيملاعل ان ردهلل !ناعس

 هللابالا ةوقالو لوحال
 مهلا مكحلازب رعلا

 ىمراو لزدفغا

 نم م ىةرراوةدهاو
 هدمح و هلناناعسلاق

 اهلاق نمو اريشعهلهتك

 هثام هل بتك ا

 بتك ةئام اهلاقنمو
 ا
 ةثاماهلافق نم ستدتلا

 تاودهاباطد تطدو م

 رصلادب زلشم تن
 ىلا مالك-!!بح أى هو
 ىهو ص مس ت م هللا
 ىذلا مالكلا لضفأ
 م هتكسئاللهللا طصا

 اهمحونرمأ ىثاا وع
 قالا ةالسامناف

 اهو قلقا عي سنو
 نم صم قلخلا ىررب
 ىةرعت 4ث سرغاهلاق
 ليالاهلاهنموة جلا
 لالا لخ وأ ءدياكب تأ



 نع نيجوأ هقفنب نأ
 رثكمافوإ:اعيتأودعلا

 هللا ىلابحًا ا تافاهنم

0 
 بحأأ طهللا لمس
 ناعسدنلاىلا مالكسلا

 نم وع هدمح و ىو
 معلا هللا تاحسلاو

 ةفكلا فس ءرغلتنث

 هنلاناخس لاقنم(١)
 تس رغد د مع :وممظعل أ

 س ت ةئجلا ىف هلل

 اهناغ ضِم نما نع
 عطقتاهبو قلخلا ةدابع
 تاكملك و مسقت از وأ

 ناسألا ىلع ناتفيفح
 نازيملا ىف ناتانقث
 نسعيلا ىلا تاتيببح
 هدم و هللاناعس

 خ مياظعلا هللا ناس
 خماهلا# نموت

 ملفعلا هللا فغت_-أ

 م« تيتكةبلابوقأو
 خش ءرعلاب تةلعم اهلاق

 هل-ع تتذاهو عال

 هقل قاب ىتحاهحاص
 ةموتخم ةمايقلا موف

 هللا لص لاق و اهلاقك

 دقوةبر وأ لو هيلع

 قه

 هللا ىل م هتعافشلان:الاهركن أن منال اهتمق- دقتعيو هتءاغشب رقبن أل تاعللريالف مالسلاو ةالصلا هءلع
 تفصتالف ةعافشلاب بذ 5 نملاق هنعهللا ىذ ر سن نع دامه و ىبيبل اور ودم نب دمعس هحل رخال و هيلع

 نيناملعت) هلوقبامئمهنعىةالهنانيب م ةرفاسلار وديا | ىفاذكب صن هيف لسباق ضونلاب بذكن مو 4
 ةرخالا لعنومدقب مهنالهسكعي لقوةرحخ "الا نم مهفلخاموايذدلا نم مهيدي نيدامىتعب( مهفلخخامو مهيدنأ

 ري نم مهيدبأ نيب هومدقام لعن لمقو مهدعب ناك امو مهلة ناك املعن قو مهروهطءار وايندلا نوفلخت و
 نمئ هيلع ىف الت ارولعملا ميم ماعرلاعتو هناا اذهنمد ودقملاو نول. ءاقمها مهفاحام ورم“ وأ

 /| ىأ( هلع نمْئشب ) مهريغو ءامننالاو ةكستولملا تعب نوكرديالى عت ( نوط .<الوإ) بابللا فاذك ه قل لاوحأ
 هللامهعلطنام نوكمنو.علاىفاذك لدرلاو ءاسنالارابحتاك مهلهتلاريخخأ اعالا (ءاشاسعالا )هتامواعمعمج نم

 ىسركل ايدارملا فاو غاّخاو (ضرالاو تاو عسلا هبسركعسو) بابللا ىفاذكممشوبن ىلعالملد ةبمغ ل ءنم هيلع
 شرعلاري-غىمركسلا نا ىناثلال وقل ا نسل ا4اة«سفنشرعااوهىمركلا نأ اهدح أ لاوق أ ةعب رأ ىلعاند

 شرعلا سو هيلعهلل ا ىل_هلاقو بابللا فاذكىدسلا لاق شرعلا نودو عسبسا 'تاوملا قوفودو همامأو هو
 ولولا ىسركلا لسو هيلعهنلا ىلصهتلالويرلاقو السم ىبعشل نعزي ثلاونأ او رءارجةتوقار نم
 نبد# نعمعنولأو نايغسنبن سم لا هاو رنوماعلا هلعنالث يح ىمركلل!لوطوةنسةئامعبسمةلالوطو

 ضيفلا ف اذكهراذب لقتسم مظعنواخىسركل اروهجلا لاقىوانملا لاقريغصلاعماجلا ىفاذك السم ةيفنحلا
 ىسركلااوق نمة عا لكل يتو سرت فت,ةلأةعبس مهاردكىسركللا ف عمسلاتاومسلانابابالا ىف لاق
 ءوج وةعب رأكإملكل كالمأة عب رأىسركسلال محب و شرعلاىدي نيبوهو ضرالاو تاومسا لم اهلوط
 لأسوهو مالسلا هيلع مدارشرلا ىنأ ةروص ىلع كلم ىلغسلا ةعباسلا ضرالا تحت ىلا ةرضصلا| ىلع مهمادقأ
 ىلاةن تلا نم ماعنالل قزرلالأس وهو روثلاةروص ىلع ثالمو ةنسا| ىلا ةنسلانممد1ىبلراملاو قزرلا

 وهورسنل ارو ىلعك] ءوةنسا|ىلا ةةسسلانم شوحوأل قزرلالأس وهو عسبسلا ةروص ىلع كل موةنساا
 نأاكهياعدّعب ل_علانال يظعالا مسالاوهىمركلا نا لة ىهتناةنسلاىلاةن لا نمريطال قزرلا لأ #

 اذك ةردقلاوناطاسلاوثامملاىسر كلاب دارملاهل<ىسركل اامهنعهنلا ىضر سابعنب لاق هياعدمع ىبدركلا
 كرادملافاذكضرالاوتاوعسلا اظفحىأ (امهظفح) هيلع و شالو هلقثيالو ىأ (هدؤدالو) بابللا ف

 ىلاعتملاىأ (ىلعلا) نويعلا فاذكدضالو هلدنالى بعد ةردقلاو الم اب (ميظعلا)ة.هولالا فىأ (ىلعلاوه 20
 هلزنم او: ردقلاواءواعلابدارااقءاوساملكه بلا ةبسنلاب ردهس ىذأإا (مجاظعل ( دارنالاوهابشالا نعت اذب

 بسع نوكأ منع وءايريكلاورهقلاو ةباهمابىهامناهتمظ ءاذكو زيلا نعهزغم ىلاعت هنال ن اكمل اول دال

 ءايلوالاوءابننالادابعلا نم مياظعلاو ماسجالاو رهاوجلا سنجنمنوكي نأ نعهنأشىلاعتل ماو رادقملا
 عستمهيق ىقبنالءبلق ةبمهلاباقو ثدمراصو هردصةبيولاب”الّما مهتافصنمأيش لقاعلا فرعاذا نيذلاءامعلاو
 : نايبلاسورىفاذك

 ىسركلاة با ةءارقلةسدّةلاص ئاصخلا ف ةّمالالاوقأ لصف
 مافن وغبسو ةئامىهو اهفورحددعىسركلاةبآ أرق نمتاهرس سدو ىناودإ/قةحنالالجلا خشلا لاق
 لالهوأ ةدشوأنح”نمجورخو يرفو ندءاضةلواهلانالا ةعسوقز رباطاوًاهدجوالاةل زخ«باادد
 ءوضو ىلءل بالا فوح ىفاهأرق اذاو اعد رسهريث ان لعأ ةيو"كةالصدعيددعلا اذه قاذاو ل_محالاو دع
 هدعتئرةناوتابقةعافشلاادارأو اهفورحددعناطلس ىذدنع ترق ناهةءاحا ب رقأ ناك هللا لابقّتساو

 (ةلكسم) ىع ءركل |ةراريسفت قاذكتاطيشل اتانزن نم ظفح وهف كر روب لملك ىلءةرمن رو سج ىه واهمانك

 هيلعدتلا لص ىنل نا هنعهتلا ىذرىرافغاارذ يأن عءريغر كاسنلا ىو راكاهدد درتو ةد"الارب ركدتي سارال
 اذ ةوبلاجشلا مامالا (لاقو) نائالاىاذكة بالا كلدابعم متافم_مذعتن ا جصن ىتحاهددرب ناي ماقول#بو
 أ اهأرق نمو نوءبسو ةثاماهفورحددعفلوصفو ملكو فوزح ىلء ل مةشئا ناو ىسركلا ةآلئاضف فهرس سدق

 7 ولف



 اندنخ

 تاكو هامندالو هاج ةقدوركمالو لش ألز لوقبالدحأ هبلعردقب لو هرغقاشو ر كمن ملاهفورحد ددع |

 قنمهعاطأ ار وك ذملاددعلااهتءار 5ىلع ظفاح نموه هرهدةمقب ناطاسلات اوطسو ناط شا تاغ رب نماط: رك

 ناكموتاوصالاو سال نماملاخاد.ءب ىلا ف روك ذملاددعلااهأر نمودح ا هنرضم ىل دةءالو وكلا
 اهاعموادو ر وك ذل اددعاااهأرق نمو هحئاوءاضقم لقا عت هناع راسيلاعت هللا اعدم م”تاساحفل اع نعرهاط ٠

 ةيناحورلاةةيلهتاونيعجأ ةقءل1تادنعاب وم ناكتامتارلانغسا اوأ تاب وكر اتاولصلا نمةالص_ةعادرو
 4 نمو ةحاح هل ناك نءدوهلاعفأو هلاوذأوهلاود ًأوهرومأ مجفف هباووطلمتاكو تاملغسلاو تايولعلا نم

 ىسركللاةد | ةءا ارقدعي ني:صوأة فال 1 ةثالث از رابحاتفا ىنغابفاك ارك ذملفىز رلاهمم درب بلس

 اهفورحد دعاه رق ارق ن موتا..دسألا نم بام هيلع هنو ىلاعت هلل اثذاب ى ىغتس هناةنيعبسلاو*:املااهفو رحددعب

 كنوأ نيدءانوو ادئاكو دساحو داعم عفدو او دعرهةوأسمأبلطو زر لون دوأ ةيواطمة بح كل ذب ىف

 ناوبحامعاعدو ىدركللاة. "ابى غلا بلاي تاوابت ك شالت ٍجااتاب را نماذههباطم ىلاعت هللا ع أروسام
 انينءام«اددعب ىسركللاةدآا ًارقنمنأ اهلئاضف نم وبل ارك ذاضأأ أو هحئناو-ءاضتىلا عراس ىلاعتهتلا
 هتيضقةرخ الاوامندلا صنم ةجاس ىلاعت هنلالأ سيو :رصتئامو ىدحا ل سو هيا عهقلا ىل_صدهاثبيبحو
 همه امىلاعت هللا ءافكو هيلع س امد الاةريطاهل لس ةزم ةرسعت الوهن امثلثىسركلاةبآأ ا

 ىسهتنا اوماغفررحىفددعلا اذه ىلع موقع مجاادولافاهؤرت وردد ٠ ماداست ارينا باي هلت وهايشدوهلب بد ىمأأ نم

 ور رغصاو*+ وا_اظعارم هددعلا ذهل أر ءاوىلاعت هللا هج ر ريستلا باص (لاق) ىنوتل امالك

 مهنأن دو:اظر نيذل لاقوة حفل ارثآنسذلات ,ولاط باد ًاددعو نيعجسأ مهملعهللا تاوأ#ص هيب نيلسرملا |||

 هللالوسرباكأ ن موديله أ دد_ءونبرباصا عم هتاوهللا نذابةريسنك هنف ثيلغ وإ ءاق نق نمو هللاوذالم ش

 رح (ح رخآ) نمو زاك مموفاعضألا باغ نيذلانيعجسأ مهما -ىلاعت هلا ناوضرإإ سو هيل هللا ىل |

 مول تولاطٍبامدحأ ةدعب مل 1 : اردن مول هباهصاللاقلسو «ءاعهتلا ىلصىنل ناانل ارك ذلاق هنعهللا ىذرةداتف نع

 ةماعلا ةنس لاذ ارةنفر وثنملاردلا فاذك الجر رشعةعضب وةئامالثردب مون ةرامعلا ناكو تولا-ىتا

 يعج حج

 ءاجسالا نماهساندام ءواماءاسواهددعتام وىمركسلا هب اةءارقلةمسدقلا صئاصالا لصف
 لخذفلانمكلذربغو اهفةعدوملااهرارسأو اهدئاوذرك ذواهلضفب لمعلاو ةفب رشلا

 نيماهيهللاانعفن ىبرغملاىثرقلا ىفوبا نحمل هعضوا_عق ميك ارسم ااومظعلا ش

 ةكرابملاةمعدالاو رك ذلان ءاهسانامو ةقب رمشأ اةعر 2 !|ةميظعلاةب ”الاهذ_هلضف نع او ىنلأسلاق 0

 هلال و- .رلاقو مل ءالا هلا مسا ىهىمركسلا ةنلآ : و هيلعمثلا ىل_ ص ىنلالاقو مظعلانآ ارقلافة» [لضفأ

 هذه نم مسا لكورسلاةغيلب عفنلا ةميظعردقلاةليلجة فير شءامم أ ةسجةنمطتمىمركملاةبآناخالاهيأ || ٠
 لجوز ع هلوقاهتءارق ىلعةموادملا عما مح دئاةرهظتواهعفن دحت ةماف ءارارسأ هتحت دكت ممافعرم ىلا ىرمس ةيسمللا ْ

 نءبلاطملا هيقاعتتاعفاعب رساهعفن دع ةثالثلاءامءالاهذهر 5ك ذىلءموادنهمو.قلاى حل اوهالا هلاالهتنا || :

 رومالا فاهلضفوةعاجولاوةمغرلاو حاب لاعلاب وا ةبذ_وتاجردلاولزانملاةعفرنمةبو.ئدااروءالا || .
 ابسانم ىلاعت هناا نماهسادمحوتلا ةلك ىلا مهافتاجاحلانمأ  شتدرأ اذا ب ةعفر ملظعأو لجأ ةشدلا

 هللاالاهلا القز رلاساط فى اررلاهتلالا هاللون لثم يطق: :باسناف بلقلاروضح هيلع موادو كدازال 07

 هاالاهلاالو بحل اودولاباط ىف دودولا هنناالاهلاالو معلا بلطف رياعلاهللاالا هلاالو هابل او زءلابلطيفزعملا | ٠
 ىلءمواد نمةمافعلاو وأعل ىلا نابسني ناسعمالا ن ازه ميافعلا ىلعل الجوز ءهاوةو ه ماقنالا باط ىف 5 1| ]إ

 هي

 ( رارسالاةنزخ - 18 ) ا

0 :. 

 || ىمركلاةب لسو هيلع هلا ىل_صىنلا لاق تلق كالذي ةقلعتملاةْز 7 زعلاةع ركسا اءامسالاواهبحاقوأ ىلا ةيوسنملا

 ١ مو هياع هللاىلد ١ ديس هداج هلام اح نعئالذ ممدقتلقىمركلاةنآ ! ماظعالا هلل مس :

 5 رك 0

 مو م ىلا ىلصني>

 مع 0 اهر__ىم

 ىصدنادعب عحر

 لاقو ةسلاج ىهو
 ىل اةلاخلا ىلعكازام

 لاك راف
 هلد_عبتاةدقللاق
 تال_:نالكب عب رأ

 تاقاميتنزوولت ارم
 نهتنر ول مويلاذنم
 ددعمدمح وهللاناعس

 ةنروهسفن ءاضرو هقلحإ

 ةتاظ دانمو هشرع

 هنلاناعس وع هع م

 هللا ناهسهقلةددت
 : : لص<اجدحأ ط< ملددعل ١ اذهءاهريغوأ ص الخالاوةتافلاك نأ ارقلا اروس نمو تان“ الاوءاموس الا نماهريغ

 : ىعر عاد 4 ريسفلا ىفاذك اع رسدودقملالوص> ىفريسك الكددعلا كلذف دئاوغل و رارم»الاو تاريدا نمهل

 هلباناعسهش هرعةنر

 س م هناك دادس

 هللا ناحس س كلذك

 هلباالا هلاالو هدمدت و

 هقلدذ ددع ربك هلل و

 هشرعةنرو هسفئاطر و

 لاقو س هبات دادمو

 مس و هيلعهللا لص

 اهلع لحد ةأسمهال

 ىمحوأ ىوناهيدينيب و
 اع لرمخأ الأ هبوب



 اذهن ءكيلعرس ًاوه

 ناضس لاف لضفأوأ
 ىف قاحخام ددع هللا

 ددعهتلا ناهسو ءاسجدلا

 ضرالا ف قل ام
 نيدام ددعهللا ناعسو

 ددع هللا ناعسو كلذ

 0 ًاهللاو قااخوهام

 لث.هتدجلاو كاذ لم
 لثمهتلاالا هللالو كلذ
 ةودالو لو> الو كلذ

 تد كلذ. هتنانالا

 لدتدو سم بح س

 اهيديزبب و ةبفص ىلع
 عي ةانؤال ا ةعزأ

 ف ل ر ىل-ءتفقو

 تلاقاده ٠ نم 0 ١

 | تاح-ىلوت لاق ىنلع
 سمد قاحاام ددعهللا

 كاع ًاءادردلا ىنال لاقو

 نم ل ضف أول امنع
 عسم لالا هللارك ذ

 لبللا عمزاهنلاو راهنلا
 قلخام ددعهللا ناس

 ءلل-ه هللا ناس و

 ددعهلل ا نادسو قاعلام

 هللا ناسسو ىذ لك
 ناحسوئش لك ءل-م
 هراتك يهدأ ايد دع للا
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 موادر مهمزأق ملظعلا ىلعلا مومقلا ى مل اوهالاهلاالدخاى هو ةشب ا ا مورشاغوأ لاطوأ

 هذهت 6 ذاذا (امأو)٠ هركذ أيسر هؤاعد بيعت ادب ودنملاتاقوالان ماقد ١ رم تةوىف ةلبقلا لبق ما ملع

 تإلد : مغلاهيىذلار جالاثد , ربكلأ !ثالذفناصونال اوهدانز زراغنءةض ةرسعت الث وء«نامثلث هبجلاءا ومالا

 كالذو اهاضف ىلع لدن ةمئابر لعافلا اةمان ةيصاخهيقو ىددعلارمسلاو هوليلخلا بلاي روهشااددعلاوهاذهو

 ةثالثو ةئامثلثمنمنوأ -رلاف ىنفلأنب رشعوةعب رأو ىنفلأةثاممالسلا م ماعم تالا قاد لحو زعهنأ

 ىسركلاة يآ انا للا لك اهمال : ةراشالاهذهىفولزنم ديد + ىو مب: ملوسر لك الو -ررسش ع

 اهأ رةنم(ةنا الاءذهصاو نذ) ريح : لكا «ةفوذهءاعدىلاعت هللا باعت! ماعد نم ماءاهعفن ناشل ا ةمماظع

 از رحهل تناك «موندنءاهأرق نمو ىرخالا < غد رغلاىلاهن“" ايس عج هع درفكو هب ول ذ هللارفغ ةضد رف لك بقع

 ءالعلا ضعب ركذو) هيضغ هذو هناط .ثس حهلا ع نعل خت و هبضغدنعاهأرق ندور تالحتلا رع

 عا : د الا 0 نذمل-و هيلعهللا صهيل اهدانسأباثي دح نوب رااهفكو نهنأ للاعت هنناههجو

 ىبهركلاة بآفو رحت لعام ملا ىلع أ ف هنلا هنكسأو ماعل او صاخلا هيهنن اعغن مانمهلاجب رغلاولأمامالاْخْدلا

 للرل  لعملا | رمانعرمىل ىريس: فرح لك لاقل و هيلعهللا لس هللا لور نغكلذ ذابو صاقرح نو عب سو هام
 هب ويت دةميظع# عفرلا ميرملاةءاسفاهفو رحددعةب ”الاهزهأرق نمد ءاوذلادو-ومعفنلا مداو لا

 لكنمابوهعمناكو قئالخلا ب وة مجاب وبحتوهناقوأو اوحأ عج فالوبةماججو ناكوذب ورخأو

 ةميظ-ةبسه 4 ناكوالزتموةءذرواممظعار دق ولا ادنعلانل-ز ةعاسفاهنورحددع' هر قنموةملب ود وهي.صعمأا

 بوركدلاو مومهلا رغتل كلذف ىرتشملا ةعاسفاهفو رحددعاهأر تو سوةجروةفآر وةيحتو ماعلا بول ىف :

 سمسا اةءاساهفور حدد ءاهأرةنمو:رخ“ الاوايندلا فةوركم لكن مىلاعتهللا» اقوودوحسملا صالحخو 1

 ددعاعأ رق نمو ءاشاملوقلا عاصمو ةيلاعل 'تاردلاو ةعمفرلالزانملا ل_هنوناطل سل اةمدع : قاع اهثالذذ 8

 55 لم تدسرتلاقف نهم
 بلطي اذ عفان ميظءرسسوهو مهدنعهتيعتوهردق ةلالءاسنل اونادصال ادةءابوبعن اك: رهزل اةعاسفاهفورح

 كالهوةوادعلاو ةضغبلاب قلعت ,امكلذ ناكدراطعةعاساهفو رح ددءاهأرق 5 ند ل ,زحةمان 1 .ددلا ارومأآن م :

 ددعةغي رشلاةدآ ١ و ا دق :رفاذا امأو ىددعل اءرس هن دئاةنأالا ما ءرسو»و هكاله دبر : نمو وذعلا

 ددعاهُأ رة نمو لعفلاة:دهاشماس رقاهتدث فراخ :سمنيعجأ مسهل عوانينن ىلءهمالسوهللاتاواصنياسر ا

 الااهعضومريغواهعضو نماهماطوا.ندلار وأ نماهاو و فاز ازرالاب قاعتدامكالذفرمقلا ةعاسف اهفورح

 هَ ”الاءدذه نأ انغام 5 ذدقح رفلاوبأ يذلا (لاق) :اردةمىلاعتهلبادإ_ءدلوهتت فورلا كك

 اهم عناق وللا عيصلاوهواهريالو أنس طر عمل : مو اهاءةموادملا اواهتءارقبا ععفن قاع ةفد رمشلا

 صأ نمثل ا دنامءاعدلا نم ىفاسنتالو مسالا ىلعأرق 2 انآ ط هريشي نيسسطحاصلا نك اياوهّنلا ىناعج حاصلا خالا

 هرارسأ ل وزعهللاباتكوهلب بث اصريغلعن كل ذفةيموحت) 'تاعاسلا بلاطل ا ىلعمزأب الو مهم

9- 
 هممدسك

 ءادآو اهتءارقفر ودق ىنم عفو لوقت نأ ىنبني لبى مداح ضقت موانأ تلعف ىلةن الو ل عفا !ةدهاش مهم. علا ا

 نعش دل افدرودقفىل واطمىبونذئئتعنملوقتو ا ةمواعمادو دحو :دو دعم ارم عا كالا امتار

 نبنيذلا يعتريبكلاخشلا (لاقو) حلاصلا لمعلا سحب وقر ررلا عع بنذلاتالاقرلسو <: لعهتلا لص ىلا
 ناكو سانلا نيب ةميظ-ةسردلاناؤزحنوعبسو ةثامىهواهذو رحددع ىسركسلاةنآ أ أرق ن مهرس س دق ىنرعلا

 دتاوغلاو تاريملناناوبأ هيلع هللا فشكو ةاضقلاوءارزولاو نيطالسلا دنعامركمواز زءمواب وغصواب ودمت

 ىب هر ارعمواننطاب ,وارهاط ةمكحلاو ملعلاا ىلا عت هللا ءاطعأ وتاليطعتل اوةجلاعملا ل ءوتانونك. لاو نئاز تا لعو

 نأ 0 اعبلاءاج ناورباك ١ 0 احب أ/مقوف فرصتي ونيطايشلاو نحلاوءاوحتانبو مد

 ”رفنعلا» ركلاهوسرو ىلفعلا تارقلا قحرميظعل هللا هللاو هقلاواموينيعب رأابماع موادب 500

 فامورلا
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 ٌودعنمهريغوارابج ا مةوطسنمفاخاذا دينعرابج لكاوهف مظعلا همس امو اعيفرالزتمواواءلانامهرك ذ
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 الو هيف ةبشالوْ ثاابورخاوأ ناك ايون دهيولط لابو «ذرغ كردأ ادرواهذحت اوم مون لكى مركلا 1 ٠

 |[ : اك
 ةبا ةءارقىلءمواد (نمو) همالكىهتناتاذارملالكهل هو ئراملا ةراب زل ةكسئالملاءىحتو فاحو رلا ا

 هيلعىبنلاةيؤرو بئانعلاو بئارغلارارسالاىلءعالاءالاو مولعلا فاشكت ا نم صولا ت<ددعلا اذاهرص | |
 ىمركلاةءاصاوخف اذك ةهيونذلاءرارس أ نموتايلعتلاوتاهجوتلاذخ أو مانملا ف مال_سااوةالدلا

 ىنوبلاسايعلاوبأ لا لاو «(اهاوصفواهتاظكددعب ىمركل اة: !ةءارق فةيسسدقملا (|صئاصخلا لصفا)#
 هإةعىفهتلا لع هي رمشل ُح مهفل اوى ةعا اةدايزل ارطا ا ءام ىلءةلكت رودسجت ىه واما طك ددعادأ ارد نه هريس سدق

 نمادهةممشالو 91 شالد هضر كردأو هدودخ لان موف لك اهئاسلك ددع.اهتءارق ىلءموادنموةدا زهمهفو

 ه«ك-اسمء الس و:رمد ظفخخ نأ ىئبتيفةنالا هذهى لجو زعهلل' هعدوأ عدوم ملغ رس اذهفولاق مثتاب رخما
 رو.الاب عك قلعت رسازهلاقهبلاندنكلذف لو زعهللاالااهأن اًعيالومظعةبئانوا ةيافعةد لال ا

 تدرأ اذاامأو ددع!!اذهمكح ىلعة,. الاهذهةءارقىلادمعباذ هلوسر وهللاىضذرب اسهال ن دار نفاضي ا ةيشدلا
 اذه كح ىلع تآرقلا نمةجرةنا تئرقاذاو رمسلا اذهل ضفلنتةرصنو .نوهوددعلا اذه كح ىلءاهتءارق

 ددعلا|اذهكح ىلع مافعلانآزقلا نم ططمةآ تئرقاذاامأو تاقول لارئاس نم ٌئراقلل ةجر تناك ددعلا
 فو رحل اهذهلابسانم ءالضفل اهتدعأىذلاروهشملاءاعدلاو موك اله نمدارملا غولب وّوذعل الاله ثناك
 ىنامت ىسركلاة يآ أرقن«ةديفملارارسالا فدي رغلا فئاطالا بحاض (لاق) لودفلا ب ةءدركذ أنس
 هاربالوءردق عفر و هَدْر ر عسو و» ردصة مكلف ئاطلب حرشوهبلقديدوتلاح وريولاعتهلاامأةرمةريشع

 راهلاو ل مالا راوطرش :.موتاة الاوتاهاعلا نمىلاغعت هللا تذاباط فك ناك ئش ىلعاهمتكن موهراهالا د5
 ىسركملا ة يآ وصفرك ذى لاعت هلا مهجرءالعلا فامحخا دب (ىمركلاةبآلوصق رك ذ فنايب اذه
 رسلااذ_هضشلا(لاق) لوسفةسعنلاةنممهنموالصفرسشءةسجنلاقن نم مهنموالصةرشعةعبسلاق نم منذ
 امتافترك ذ اهلوءذددعىسركملاةبآآ ارغب تأ هتبب نمير خاذا دبعال ىئبت.ةاهله ا وايندلابقلعتب لو هغلا

 نءو#ةرخ ًالاوايندلار ومأن مهمو رثصألكلدئ اوفةسج«يفدو#ثرسوهو هنكسنى ا عج رب ىتهلةداقو
 ملاوعلادنعاب وم تاكد ب ,وتكمةالص لك د عن ةرضهو ةرشع عبس ىهوا هل اودفددعىس ركسأ انآ ةءارق ىلع مواد

 نمأفلزب مو هبحدنعاب وتو هود ءدنعابيهمناكو زعفلا لوبقمولوةلاعو مسمن اكو ةءلقسلاو ةن ولعلا
 ىاهلعموادو ةب وةكمةال ص لكربدىسركسلاةبآآ أر قنمو «ىسركسل هب! ص او ىفاذكم اد اامهللا نم
 نيطاءشلا ساوسو نمهنل'هنمارفسلاو ىو ساا ىلا بو رانادنعو شارفلاولزتملالودثددنعوءاسملاو عيصلا

 || نمهتسب و هلاوهوهدالواو هدأ وهظفحو تايذؤم اب اودلا رش نمو نيهجأ سانل ارم نمو نيطالتسسل ارش نمو
 ىفاذكمانيالىذلا ىلا نذاي مال آلاو ضا مالا نمندبلا ىفةمالسااوةمعل اد وقرحلاو ىرغااو قرسلا
 ةريسشك د ئاوفو:عظع صئاص عسبسلاددعلا ىفليلجاهللااوقلئلذلادبعلا (لوقبو) تارقلا صاوخ
 قات هاذ ىلا نون رقتملااهببرعتن عيسلاددسعلا نعت ادابعل !نماريسثك عضو ىلاعت هنا نال هل كج عفانمو

 نيضرالاواعبستاوءهلاو نوحأ ةعبساهف سيلواعب ةعافلاىاواعبستارجلاىرو فاواملاودوعتدلاك
 ىضر سابعنب انعهجامنب اونا سنلاودوادولأ و ل_سموىراخضأ !(قفنا)اهريغؤاعتس مماوانار ودواعبس
 8-3 ديل اوةهنحلا ىلع ماظعأ ةعبس ىلعدص# أن أت رم أ لاق هنأ ل و<.!عهننا ىلص هللال ]لوس ءر نعام نع ىلاعت هللا

 موللك ىسركلاةنآ ًارقنف ريغصلا عماجلاىاذكرعشا االؤ بالا تفكنالو نيمدقلا فارط أو نيتبك ىلاو

 نمل جر تام عبس موب لك سركنااةنبآ ةءارقىلزاجأ# هن ءالكو «لغةحيىىلا: هللا اع تام عسبس
 ةالصلا<.1ءىذلا نصحاذزهلاقو مالسل اوةالمصا اهملع ىلا نعاب وه ءاشملا نءالقن دمولاءال2نمنيحلاصلا

 زا اذكو و هنعىلاعتهتلاىضر ةنامل ىنأةثا اواعسادنعت :رهطملا ةظورلا ف ةزاحالاهذمىفرمدخأ مالسسلاو

 هريصءفزاتمملا لماكلا ل ضاغلا هذاتسا نعل مكسل اءالعل نم حلاصللجر رخآقد رطب ىسركلاةنآا ةءارقدا

 لاق نيمآ ةيسسدقلاهسافنارانعفنو هرارسأ هللا سدق روش ىلءايريه#كثلاىدنفامسهاربا حاملا ةرهدذب رخو

 1 للم هبا ناوسو

 هليدجلا وهنانك ىدحأ
 هقدخلاو قاءام ددع

 هللدجلاو ئشلك ددع
 2 ىمحأام دلع |

 ىدحاامءلمهللدجلاو

 ىنال لاق و طر هناك

 رثك ايلرمد أ الاةماما
 كر نمار و

 راهنلاو راهنلا عملبللا
 لوقتنا للبألا عم

 قاحامد دءهللاناحخ#

 قلحام ءلمهللا ناس

 فامدد_ء هنلاناعس

 ناعسوءاجأاو ضرالا
 ضرالا ىفامءىل_هدهلئا
 هللا ناحس .و ءامسأاو

 ك6 ىصحأام دلع

 اعدم هلأ تاعسو

 ناحسو هيا. ىصحأ
 ّئن لكح ددعمللا
 لك ءل مهلا نادسو

 كلذ ل ثم هسد+او ْئُش

 اذكو سم بحس
 لاق هنأ الا ط ءاور
 دجلا هّلِبا ناس عض هوم

 ل_ثمعبس ولاقمت هلل

 كلذل ءريكتو كاذ

 كوس 3٠ ءاو راذكو
 ىمل < تلاقو ريبكتلا



 مفار ىنأىب مأ
 ىريسخأ هلا لوسراب

 ىل_عرثكالو ناملكم
 تام رشع لوتلاَمف
 هلال لوقب ركل اهلبا

 ناعس ىلوقو ىلاذه

 لود تاره ريشع هللا
 مهلا ىلوتو ىلاد ههنا

 دقهلن الو ةد ل رفغا
 | ريشةني-اومتف تاعف
 دق لوك و تامه

 مالكل !لطفأطتاعف

 هلمككو فر ناهس

 هرمك و ىب ؛رناصس

 هللد+اوهنناناكسوط ْ

 000 الع ١

 ان دل

 عسب رأهثاىلامالكتلا|
 هلل اودللا تاه

 هللاو هللا الا هلاالو

 نواب لرضبال ريك أ
 ل_ذف اى هتم نأدي

 نءتارةلانم ىو

 فرح لك 4كبتكاولاق
 ىو ُّط تانسحرمشع

 هيلعتعلط ا. ىلا بحأ

 ةزملا نا وع صم

 ةبرتلا ةسببط

 1 ا 4 1

 0 ثمهو جلثلاو ررطملاا نماء لزم ءاتمثلا مامأ فر وك ذملاىدنفا مهاربا املا ىذاتسأ عمرغسلا ىفاثك ذاَمالا

 ا ةءارقبانصاق قد رطلاانعيضو ىشملاز ءانز عوامومغمءاوهلاتاكدقو ةديدشلام ىلا

 لّوانم انآرق مة نيعبسميظعلا ىلعلاوهوامهظفح هدؤ..الوانر رك ميظعلا ىلعلا ياواجو انجل هدر كلو انغلل
 انيلعدتلا تف ى مشلاقمما رح لهو ة سم نيعببسسمي-ظعلا ىلعلاوهوا..لغفحهدؤ..الوان رركواهرخ [ىلاةبالا
 نماوبحتتانيلاسانل ار ظةفدلب ىلااذيهتنا ى-انيلعلزندالوانف ارطرطملا لزنب ناكسف ل_لك الاكس لا
 نعو ب ولطملا ل يسمن 3 مرعاذاخيشلا لاقو نوسابن حنو نالزنيريبكلا يلثلاواذيلا وحر طملاو اذ طاوحأ

 : ةرم مايالارئا-فاهياعمواديو روذحن عذديودولطم هنئارسبب بيترتلا اذ مبىم مركسلا هنآ اورئاف رشا! عفد

 هنع هللا ذرة ببتقنب !نع(ىورو) مالكلا ىب ,تنارون ىلءرون وهف ةدايزلاءاهأرقتاوةمنيعيساهر ركدو
 اهلعتويكنعلا حسندقا رادتدجوفالزخ دج لفار 0 ؟عس.دالد ةرصبل تاخد لاق بعك ىند نمىل- رىئتدحلاق

 دقات , رفعاهف ناقل سفن من الاف رادىن» ركتأ ًأاهكلامللتاقفذر ومعما أ: اولا رادلا» ذه لايام تاّف

 اف اهف تنكسفاهابا كذودلا ف هيلع ىننغ هللاف«عمئئكرتاو فرك !تاقفاومل كأن نملك اهيال زنماهزذا
 : مويقلاىب لا وهالا هللالهنناتاقف ىنموفدي وهوة-طظهلو راما هلعشك هانمعودوسأ ص عم ىلع لة دل آلا رح

 || لقيرلم_-افعلا ىلءةلاوهواموظفح هدؤدالوللاعت هلوةىلاتاصواس|ذ ىل*ملاقة لكن آر انت ةءالا زد - ىلا
 ىذل'ناكملا قفتددحو تعم الفت غفر ادإاتاه- ضعبىفتد وافةلظل' كإ:تيهذفارارم 0 ركفأيش

 الوىلاخت لوشن لاتذ هتقرحأ ع 0 ل ا لكاتب رف عتق ل [لوقن التاق تعسودامرلا اود رخل ار :اهمف هن 2

 أ هتادبع أن ع(ىودو)لاعتهقا<خردلاغلا مامالنآرقلا صاوف ذكي ءظعلا ىلع اوهوامهظفح هدو
 هوبرضاس ان تأ ىورنابملابحاصنارقأ نمنمول الهأ ن ءانلاءاخاصاراما ني ةيرسار ساق
 وهواظفاريسمللاو مظعلا ىلعا اوهوامهظفحمد دال اوارقالامذكلذ نءلمسف مهذ ومس عطقت لف ى قو يسلاب

 نواففاحل هلاناو رك ذااانازن نحنانا هّنلامأ نمهنوظفحي «فل نمو هر دب نيد نمتابقعه هل نيسةارلا -رأ

 املس فن لكن ا ميلعلازب زعلاريدقت كا ذا ظفحود رام ناي لكن ماظةحو ميج رداع رك اهات
 لهدي رباللاعفدملا رس ثرعا اوذدودولار وفغلا اوهودنعد وئدس وهوا دددشاكي هر شطب نا ظفاحاهل

 حولؤدحتارقوهلب طمع مهئاررو نم مهللاو بيذكتىفاو رفكن يذلا لب دوو تو ترف دونما ثد دح ءلاعأ |

 انمدهتف نذل امم هرقام جمب رود الت ئشداهر ةنالوءافعو ا ”بعالبإب اة ..ًارف ةعاون عمت حر تلاقمتط هوة

 ةنآص اوحننمنا( ىو 7 و)تاوم ا اةامخخىفاذك تان , الاهزههمقاط وب مايك اهةنعىفاندسخ و ؤ:اثلاىلا

 : تاووسلاعيدبايمومقان جحاراهدعب لقيلو لود دن ءاهأر ةملف راج واسوأإ اراء ىلةلحدد تأدارأ نأ ىسر لا

 انعمافملتنةهطعلا ءاممالا نما جفاموةعركلا ةيكالا ذه قح كل سأ مارك الاولالخلا اذان ضرالاو

 نافهيلعلخديا مث كنمدقتحل لرمشو كمنمعنيد اذها لري تصد وأريخالا قطب الىيح هناسل سرف رد و

 كلذدارأن ف (من ءلاةلازال ىسركلاةنآ !صاوحخ نمو) ىلاعت هللا ثذاب ررمذهل ل صخالو «نعماق مدل هللا
 اعيسةيفاشلاةعركملاةياالاهذهاهتمةدحاو لك ىلعأرقب و ضيدالا ملا راغصنم عطقع.يسذخ ألذ
 'لدسب مست( سرطلا عنج ولاهصاوخخنمو) هدام بهذي لاعت هللا اف مان ا ةعيس فقد رلا ىلءاهلمعتسد و

 رحخا ىلا نيم مصخو هاذاف ةفطن نمهانقلخ ان آناسنالاربلو ممحخرلا نجرلا هللا عسب لوقتناو عج وللا دن ىلع

 جنوءاوس م ىلاعت هوقو ميلعلا عبعسلا رهورابنلاو مال افنكسام هلو ىلاعتهلوقو ىمركلاةنآ ار قو ةروسلا
 ةجر وءافشوهامتارقلا نملزغنو نوركسشتاماليلقةدئفالاو راصبالاو عهسلا لل عج وهحو رنمهيف
 سائلا لعب ألخ ناكوسرذل انمى رد لرد ةريصبل اتاك (هللاةجب .رهباعىلازي غلا مامالالاقو ) نينمودلل

 .- هذه<«بلع ل ماؤهنامثك ن مصاخأ او هيعفتتيل سانلا هيف ر تنك امستك أ !هرمضرح ن 1لاقةاف رولا هب ةرمضحالف

 ظ نكسب أش ناىذلب عج ولاا بأن كسا ميسظعلا شرعلا بر وهلا هلاال قسعج صءيهك صملا فو را

 1 يلا اوهو راهو ليلا فكمامو روكبشرابص ل كسا تان" الكلذ فنا هرهظ ىلع تر نال 1
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 نأهنلاهجرملاز غلاء علقناك فنا وهلا لاسزال ىف هركلاةنآ 0 اوت ١) نارعلاضأو ىفاذك
 ةثاملك سأ ًارىلعمع عاب ىلعان مويقان ىحارهللا ان ىهوا جف ةر وك ذا ءامسالاة لنا ارق 2و 0 .

 مداخ لسرت ' نأ سو ماع هللا لصد حوروكشر ءرونب كالاسأ كلذ بق ءلوقنو :س يعم دوةئابُملثو اغلا يأ

 ىايوأة بر عهيلاريدتو راثن مبارح ومس نمباهشن ىتءحوىتفصفف ةنالف نب نالغل ةمد ؛ رمشلا هي الاهذه !ً
 ةياحا تاص- نافدارملا ل هحنتأأ ىلا كالذر ركءتوةعجلا ةلمار وكذملا لمعلا توك « ومان و لصتو تاك دصقم ||

 ديحلا ثمل مف ىف اذكىلاعن هلا نذاب ةباجالا ل صحت ةعجسمباس ماسلا ةيناثلا ىنذالاوثلا ذفةعجلوأىف

 اهتاوعدنابن وى مركملاة ا ةضاير ف ىلهف

 هريس سدق وبل ازهشلا لاقىرلابال اةدايزلابخلبي /نكملواهم وعدي نا ةباصتسما مئاقدب رح ةصداهتضانرو
 دذع ءانالثلا مول: هوانا ل ةدنو كل دبن صلخو كيب امثو كلا ؛اكمو كياق رهط و هقلأ ىل- لكوتفاعلمعلانهرأ اذا

 درط لا وجع زيعبتوتنتت اوي وتكمةزلرم لكس دو تااواتت ثذ ًاونلدنةواودلا نمريثكت وكت ورم ملا ٌةالص

 زفتالو فخالفراجلا قيبهنك انودةواخلا ن كرف ىلوالاةل الاف عمسن كنا ار اوهنلا ىنةفو ىنبايلعالاسع
 يدر رك وصةوامللا وفل مالا فصن عمس:كنافةيناثلا هل ءللا ثناك اذاف كل لع نور دق المهنا
 نءنولخدب ودوسأو ضيناو رجسأ طاطق ثالث كيلعن ولدي لب ال فص ةثلاثلاهإ ب للا تناك اذاف عزفنالو
 ةليالاتناك اذافباح ةوعدلانافُك ل ءتو ردقب الم مافعز ةنالو فخ الة ةواحخلاردص نمنوجرخح و بابا
 نم مداخْمل_لعل ذب و قشني طئاخلاناءاعدو عدته إ.ةلاليقتسمتضأو روذلا قاطأ لالا فصن ةعبارلا

 هنا را و هللاةجرو مالسلا كد ءعو ل ةفهنناىلوا. كا عمالسا لود 0 ع

 بفهذلا عادلا اذهذ تكل لوةءفىرعنمقبامىنمدخامداخالا كنمدب رآام4لةفهنلاىلواانمدي راملو هيف || ٠
 ةوعدلا ًارقاو ىو الدي ىفمتاخلنا لءجاىروذ>تد رأ اذا كليب و ىئدب قام اذه ملغ دالا هنلاممسأ هيف سوما[

 نمامهري-غو ءاملا ىلءىشاا اوتاكملا ىطن مدي رز ” ام لك فالر وضع ىت بأ ساي دنكث تالءاءلوةنمن انالثاأا .

 لمكل ماشا انذابالا لصحالىئط ىاذهرب دل هلا هإ هوًريقفلا (لوقيو) لكوتلا عماذهتاماركلا عا اونأ 1
 :وءدهذهو) اريك هاني نيثوذلمرياشملا نمداوتي ناسنالا السك صئاصقناو رارسالا نماريثك تال 7

 ىلازغلادما-وو'(لاقو) بااطل اهدار ن يح خسماب ريث أ اهلو ةراحتسمةوءدىهو (ابنع زغو ىسركتلا هنآ
 ًارقت تأ ىهودت ؟ادشلاتاقوأ فو ركام رفتلاهنم رس لاعلا فدج ونلةكر ابمةوءدهذهوهرس سدق |

 ةءارقلا كالت نوكشوةيا الا ءا ارق دعب تارم عسب ةوعدلا ذه قتوةضةرشعثالثو ةثامثلث ىسركلا ةنأ 0

 هذهأر قي هرسسدق وبلا يشل نعةب اورو همالكى موتنا سانل ا نعلاخرهاط ناكمىف ةريخخالا ءاشعلا دعب
 لهأ ض عب , (لاقو) ين تن ااهمادح رس ىلا.عتهنلا نافة صنم ريش ء سهلت !تاواصلا بيقعةواحللا فةع : زعلا ِ

 ددعب وأ اهتاملكد دعب ىم .ركلاةبا ةءارقدعب ةدحاو :سص مول لك ه كر راب ةوعدلا هذه ىلع موادنم صاومجا 5

 بدست قرب ديد ءعلافرسسلاب مالا هلع ل وسو هثاقلغم عبجج هيلع خشم ”وءاوجتانبو مدآىنب هلدتلاردءاهفورح

 د_#«ئاندمس ىلءمالسا اوةالعلاو نيملاعلا بر هتلدجلا ( محرلا نعجرلاهتنامسإ ) بيسلا عم ردقبةللاوءانشالا ||| ٠
 انالثهان راب اثالث هاب انالثمحراءانالث ندحراب ناله ليلا لس وثلاسأ ىأمهلالوهبتو4 لعو

 وهلا لالعقل) نالث هلا ةوعدد_:ءىياقدحودنع ىسنأ ارى دشد:ءقايغاناثالثوهاراثالث هادبسأب 1
 مهللا كالاسأ هروقو هفط اتت ناقول لا ماجايمرماب ضرالاوتاو ملا موقت نمار مو.قاي اي( مولا ا ٌّئ

 قلل اىلا انها( موفالو ةنسهذحاب ال) نما ىخاوحءاضق ىلع ىتنمعتةفب رشلاةبأ آلاءذهةيناحو ر رض نأ 5

 0 نماب نيملاظا | نمتنكىف اكل اصس تنأالا هلاالموالا نمي رثسا ىت - مةئسمقد ط ىلاو|ا

 تاس“ اوىناوحءاضق نمدي رأ|عف ف دسشرأو ىف عفش مهال ( هنذابالا دنع عفش ىذلا اذزم ضرالا ىامو

 ريض لعد نمي( هلع نمئشب نوام .<يالو مهغلجامو مهيدي نيبام لعد ) نمان ىلهأ ف كنلراب و ىلعو ىلع فوكو
 ءاضق ىلءانو ء2نوكم ةغبنملاةوعدلاو ةميظعلاة:“ الاهذه ماد ىل مس تازوللا كلاس اب نحو ارسمدابع

 سم ل

 َ م

 تظ!هك

5 
 جو تا رم 71 4

 ناعيتاماوءاملاةيذع

 ت هذهاهسارغ ناو

 ةدحاو لكب كل سرغن

 صموى ةنجلاىفةرص#
 تنج اوذخ شط
 ىعد اولوئرانلانم
 7 هول نيا نمافهذه

 را ةمانقلا

 تايقابا|نهوتابقعم
 سمس ن تاحلالا

 ةدصبست لكو سططص

 ةدممحت لكو ةةدص

 ةلبلم لكوةقدص

 ةريبكست لكو ةةدسص
 نهو ى د م ةقدص

 ةالص ف نامنقاوالا
 ىلكةيأكالذو ميستلا

 همَعلْلَملسو هيلع هللا
 هاعابسانعاب سايعلا
 كمنمأالا كييطعأالأ
 لعفأ الآ لومحأ الأ

 اذا لاصح+خ رع كب

 هللارفغءلذ تلعفتنأ

 مرخ آو هلوأ كينذكل
 هاطحخخو هجدح فوهعلق

 هريبكو هزيغص هدو
 رشع هشالعو هرسو

 عسب رأ ىلدت تألاضت

 لك ىف ًارسقن | تاعكر
 باتكملا ةععاوةعكر

 نمتغرفاذاةةر وشو
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 رذس ( ضرالاو تاومسلاهيسرك سوداشاالا) كسل مف فرص بالئماي: اكلم ؟ الوج ؟ اليه ىجناوح
 ىلغل اوهوامواظةح هدّوب الو ) نماد ىحناوح م. ىفىننعبو ىتظقي لاس ملكت ىتح ساي دذك لد بعل

 فلا فلاب ىجئاوحءاضق ىلءانوءىلنكنيتمايىوقاي ل بكوايق>ايدره كايثعابايدبايدمجاي (ميظعلا | نايس تاق ءئاف تنأو
 قى ةونيعأو كنءاد_توتنأ ىنبجأس ايدنكلاديسلا اهيأك ياه تمدقأ ميظعلا ىلعلاهنلابالاةوقالولوحال || الاهل الود جلاو مهلا

 ةالصلاهملع دعاند.س وةميظعلاة ب الاءذهق دع وءايزبكل اوةماظعلانمهنودقتء:امقحىرومأ 0

 رصيلاب عخاك ةدحاوالا:سأامو قربلا نمعرس أس ايدنكسلاديسلااهيأ بأ (خسنلا ضعب ىفو) مالسااو
 (لاقو) مهمالكى تن ااريثك اهل. ل وهل 1ىلعو دج ان درس ىلعمتلا ىلص ور دق ذ لكى لعهتل' ناب رق أو هوأ
 ًارقيلفزيلسرااددعب وأاهنو رحددعب وأ .تاملكد دعب ىسركلاة ب ًارقن ءهرس سدق ينرعلا نب نيدلا بحت

 عسكر مة للا

 مك ار تناواهلوةّتف
 7 27 || اهلوقتق مقرن امتع
 كلتبانعنوعب ىنبدصاو بولاعم لكى عل, ىنسن ةوانامأ ىثر وئاناهرب ل لعجا مهللاددعلا مامتدعب اعدل اذه أ لري تا 0

 ىستنازب زد ىوق مقلا نا ىل سر وان؟نياالدنلا بتكرصانانميافعاب رهاقاي ل ءلجاي رداقايب ورم لك لينا مقرت ارش 0 تف
 ىف دج و لام عضوم ىفةعجلا مول نمرصعلااةالصدعب :صص رش ءعسس ىءركسلاةبآ أرثنمنلأ (ملءاو) اهاوقتفدو حس لام و 11 9 : . 1 كلا 1 ١3من ءا همالك 5

 لح ةعجلا مون نرغملاىلارصعل اًةالصدعباهار نمو لب -اةعاسلا كإ:ىفاعداذاف لبةاهدوعب مل ةلاسةبلق اهلوقدةرصست ارشح

 روهطتا (صاوخلاض علاقو) كب رمرك لذ موادوأر قاو مهفافهيلدساقيالامرارسالاو ريخا نم هل
 اهفورحددعب ل. ةواغل  نيعبس ل .قواغل أ نيعب رأى سركسا اةبا ةءارقدعب رهاثت صئاصخلاو رارسالاوتابلخل |
 اغلأ كدر وفو رسحنمددا او لكس اركاو لدا ار وأف و رجنمذخىًااغلأ لئافرحذح صاوحلا !لهألاقك

 اهيلعموادو:سفلأ موب لكى سرك. اةبا أرقالاقن اي مارخارصمملا ف نعل ياشم ضع (انريخخأو ) ىسهتا

 ا ا

 موةنتأ لو ارمع

 ءايشالانمئشاهصخالو مان ةوقاهلدار والا بظةوتان الا ماغع ا هنالحو رىذ لكن عةضايرلاب كل ةجاحالو لوف دكر

 1 1 اههرس قاطو زرلا كاره و( تاك ب رف كو
 ا إ  (ييركلةبا يك ظيستل ا صئا لفل 0. |٠ اهتم
 كردأة ملك نوسج+ ىهوامتاماكددعبابمتكنموتاب رحل مىهواهئاضقب هل ىلا عتدنناعراس هيلعترسع لك قف 5 1 نجا ىالة فرمان نوعبسو ةئامىهواهفو سسددعب ىمركلاة يآ ب تكن :ءرس سدق ىنوبلا عيشلا لاق | و يي 5 ٍ
 انو رح اهتشكن اواذهىفكشالوهدوهةملانةج :رلاو ةفرلا وةفلالاو ةبعملل ناكن أو هداسد .و هوانع نمهضرُغ 1 1 0 مناف
 اهيلعالاراطفتالوامتاصنوكتوا مان اهتاماكذد_غباهتب رشوُك سمو درو ءامونارغ زب اج ز ماسىف ةقرغتم 37 مت هنت

 ناودوجأ ناكرطملاءامنمهبلافاضأن او رهثشمادتباف لمعلا نوكم وةمكحلانونةيىلاعتهللاك قطن أ || ؟ تلك كا
 ةي'الا هذهقحكلاسأ ىنامسهللا لوقتوتاىم عبس ىبءركلاةدآ أرقئانرك الك ب الاىلءعروطغلاتدرأ 1-0 5

 ىأ بارثسادقوكبلاط عملات هلا نادرك, ذتف مواعلانماملعتدرأت ادللا علا ئتمهلت تآةغي ثلا || للاكل“ 4: من
 | تسلا حايجووو نكادذملا مرن لت نتاةفدازصال يطع | ير 6
  ىنلانع هنعىلاعتهللاىضرنا-اسنع (ىورو) ميقّتسم طارصىلاءاشن نمىد عيهتناوديزملا نوف هبلطب نسناف هنانالاةوق

 ١ مل هناساب سمل كلذ لكى جلا هتححار ىلع تام عبس نارغ زب ىسركسلاةنآستك نملاق مالسل اوةالصلا هيلع

 ٍ ريقلا فثيملاعمتعشووتنتك اذا(اهصاوح نمو ) نارقلا صاوخىاذك ةكستالما 4ترفغتساو ايش سند 0
 نم ةروسلاو ب الاةباتكت العا مع فراعملا سمس ىفاذكل اؤسلا هنعةكسئالملاهيقذرتو هربق ىف بذعدال ناف كايا 0
 راتخلاردلا ىفاذكت ملا سنت ءالعلار يتعب لرةهارك الد زوم هنغفكو أ هتماسع ىلعوأ ثيم ا ةهج ىلءنارقلا نمنهواهتروةرص :
 بي عىنعمابف ةيفاكلاةردلاو ةيفاشلاة د الاهذهناهئاعم ًارارسأ مهفو هتءاطلااناو هللا ىنةفو (ملعاو) : رمئر طدنجلار ونك

 قسركتلاةن[بتك (نمو) توفاحلاىلاتاريدناو نويزلا بلحو جاو زالاودالوالاو لاومالا طظفحلبب رغرسو
 بايوأ هزغ باب ىأ هيا ةبتعىلعأى اهمتك (نمو)اهمف كروبو سوست لو فرست لةلخفاهلعجونيط فاق شف
 امهتعهللاى ضر سابعن. !ىلا لج ءاجو قراس ماع ل خذيرلو ةصاضخرب لو قزرلا هياعرتكهناتسب باب وأ هتوناح
 نارفعزو كس هتطن ىلءبتك ١ منلاقءافشل ااقرفع ا ءامهناس وادإو ىفنا هللا لوسر معنب اد لاقف |

 هعيطتسنالنمنارقلا

 مه 27 1
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 عجوواثلاوباقلاعج وأ (اهءاوخنمو) ىلاعت هللا ناصس نيتةشوانا سل ىسركسلا ةبكالنا لوقي
 نم ءافشا!ثدونامرشدنعءلوةب ودإعلاتحاصامبرشب وتامٌتالثر هاط ءاناىفاهمةكي صخملاو دبكسلا

 ءادلكن «ءاغشلادارأ ( نموإ) ةغب رسشا هبت الاهذ#هةكريب اهنم هيغشر ىلاعت هللا نافاهرك نب وةينالغل !ةلعلا

 اهعمبتكي ونام الث دروءامرنارغعزو كل بع جاز ماس فا .ةكماذ ماتسالاو مال الا يجن مو هدسجيف
 نمتغرفاذاف هب الالابجلاهيتريسان ارقنأولو ىلاعت هلوقو ةروسلارخ [ىلانآرشلا اذهانلزن اول ىلاعث هلوق
 تافءاسمواحامص ماي ةنالث ىلءاهبرسشتو ةج ردأ ةبدط ةحب رب رخد تام عبس ىسركملا د ار قاوةباتكسلا
 نآرقلا صاو ىناذك ةلعوءادلك نمل فشل ىللاعتهلبا

- 

1 
57| 
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 هذهلئاضفتمهفوابرمثوالج ماوعلاو صاوْملل عفان اهلف ماتلا مهادناو ىفاكا !قذولاو فاشل لكسشلا اذه
 ىم<الامدئ اوذلاو عفانم ا نماهمتاملاذكو ةمئالالاوقأو ةروك ذم لاثيددا-الا نماهريسغىلعةميافعلاة الا

 ىلءو:ثوهو نيلهاجلا ىدب ىف عقب نأن مافوحاليصفتاهرك ذأ نأ كرت معلا ف نوض-!رلاوهتلالاامهددع
 ةحتافلا فرك ذاكىسركا ةءاددع:مزنيثالثو ةئامثلث

 صالخالا روس لوزن بنس فني رسفملا لاو د أ باي
 صاعاولسرأ نيكرمد لانا كلاصضلا لاق نيكرسث ا لاؤسبدس تازنا مالوالاه ةريثك هوو اهلوز:بدسلو
 اريةف تنكناف كنا[ بدت غلا اختها ثنبسو انا دعت ةةشاولاو لسو <«. عهنلا ىل_ص ىلا ىلا ليفطلا نبا
 تسامالسلاوةالصلا هياء ىنلالاقفاهكان قر: ر ماشي وهاك ناو لاني وادانو:#تنكتاو كاشي غأ
 نيبهلاولاق ايناماومل_سرأو هندابعيلا ما:مالاةدام-نمكوعدأ هنلالو -رانأ ةأم!ث» وهالوانونجالو اريقف
 انحناوع موةنامنوتسو ةئامثث اولا ذةروساا.ذهىلاعتهللالزناف ةضفن هوب هذنمأ لدو ب عمرسأ-
 اولاق ىرحخأ اواراف دجاول يكعاانا هلوة ىلا «تافاصااو ىلاع:هنل'لزناف قاخنا ف اوحدحاولا موةي ف يكف
 دوهملا لاؤس بيس ثازئاهنا (ىناثاا) ضرالاو تاوعسا!قاىذلاهنلاكب رتاهنلالزناو هلاعفأاثانيد
 بعكم هعموملسو هيلع هلا ىل_سهتلالوسرىملا اوادووما!ناامهنءىلاعت هللا ىذر سابعنب !نعةمركد ىو ر

 ملسو هيلع هللا ىلسهننا وسر تعمم ىلاعت هنلا نذاب ءافش «مفناغ هايا هسا اوفيظن ءاناىفاهمتك امن ىسركلاة دا

 .ئفاعو ىةزراو ىنجرا
 نم ير حف دهاو
 هعيطتسنالنا نارقلا
 هدي المد ةفدذدلأ نكد

 نهو سد ريخللا نم
 8 00 4. ءاعدإاريسغ اً

 نومكف كلم نهاع

 دءدصو هس>انح اي

 ىلءن-مبرعالن هب
 الا ةكئالملا نسم عج

 هسحو نهمابح ىجح
 نا سم وم نجرلا
 مالكل !نم قطصادللا

 دجلاو هللاناحاعب رأ

 هنلاو هّنناالا هلاالو هن
 تاس لاق نئربك 1

 تو رع هل تك

 نءعو ةئيس تو مع

 كلذ لثذ هللدلا لاق

 الاهلااللاق نموكالذ
 لاق موكلذل هللا

 هل بتكع سفن لبق

 ثطحو ةئس> نولالث

 س ةئس نوثالث هنع

 م-يطتس امأ ر نسما
 لكلمعب نأ مدحأ



 اولاقالعدسأ لثم موق

 نمو هللا لوسسراب
 لاق كلذ عيطت سف
 اولاق هعيط بسد 3
 لاق اذامهثلا لوران
 ناسف افءادنلا ناس

 مظعأ هللاالاهلاالو دح
 هللاد_+لاو د>-5 نم

 هلباو لت نم ملغعأ

 دحأ نموظعأربك أ

 هنن أ تل اهسس طار

 د 1 اياد

 لاو ليعمءادإو ف
 س 0

 لمحة ملم ةجرسم
 هللاو هللا ل دس اهماع
 ةقان ل ا
 س بقت ةدلقمةند

 رحت صم ط سمى
 هلياالا هلاالو ط ةكع

 ءا سلا نيب 6

 نسم ىس ضرالاو

 سم ع 86 ا

 نازيملا ف نهلةثأ ام

 ناهسسو هلئاالا هلال

 ريك اهللاوهليدجلاو هللا

 قوتي حلاصلاداولاو
 هير“ هةلملا ءرمال

 طار سم بح س
 نو ركحزلام نا

 هللا لال نم

[| 
 قامت ءارقمالسلاو دوال هد لامتهق قلت ذ قاللاقلحخ ىلا اندرحأ واقف »مالا نإ
١ 

 اا

 || مهما تالف دح اهلا وه لة هللا لزناو دما كح انح ضف الاقو ةكسق السلا هس لعلب ريح لرذا
 هلوق أوقد :مالسلاهيلعلب , محوأت او ل والان مسضغلادش آتضغف هعارذف .كوهدضع فيك كد ,راَساظشفا ولاق

 هللاىضر سابعن نعءاطعنعىو راكراصنا الاؤس بس تلزئاهنا (ثلاثلا) هردقق>هللا اور دقامو
 نامالسلاو ةالصلاهملعلاَت : بهذوأ توذان وآدحربز نمأ كد لاك تدني ولايك تدتر تما لاق

 ” عيش ه2 ل نسل لاقفدحا اوتنأو دحاووه اولاقفد_>؟هنلاوه لق لِزنف ءامشالا قلاخ هنالك لذ نمئش ثد سدأ ىنر

 | ملزتفاند راولاقن مهعئاومبو قلما ادمدد ىذإ!لاقذرىدلاامواولاةفدمل اهنا لاقف ةغصلنماندزاولاةف
 ||| ريسفتلا فاذك اريظن ىأد-أ؟ اوفك هنكيلو مالسلاو ةالدلا هيلع ىسعدإوأك داون لو يت داوأك د لد
 مفانو» واننا ُّ لوةوه وةيكماهلالاق نموه ا و هرث ق ىلا عتدللا مهجب رءاطعلا امام ادؤ ريبكلا

 وهو ةيندما مئالاق نم مهنم وام همنءىلاعت هللا ىض رسابعتنان ٠ عدمد , [نءءاطعنب تامثعت 0 اورو مع ىف :ىبأني ١

 مد ,دملاب ةصونيكرشمالاباو -ةكعةسةحافلاكْت ص تلزناهال دقو ةيلاعل ا ىف اوندك نإ ىنأودها<لوق

 ملوهيلعهقلا ىلسهتلا لوسرا وأسد وهملاوا شن رقتا نير سس ملا ضعبلاقو ناقتالاىفاذكي اكل لهالاءاوح
 .صاص هر ن ماهل اانذوعدن و هديعت ىذإ كد رانا سنا اولاةفهد.-ونىلا م هوعديىذاإ!برلا تشتا

 امنأمعزتو مانصالادبعت شن رق تناكووهفكووهامو برشن ولك أب لهورغسص نم مأ سا نم مود
 سايعئب نع( ىو ردقو) مهلاؤسلاب اوبدحأ هتئاوهلق ىاعت هللا لزناف ىئار ىلاعت هللاىلا مهب رقتو مهل عفشن
 5 || هنلعهتنا صه لنا لوسرت ادد ٠ رب مول تاذالبة أل يغاطلا نب ص اعو سدق نبدي رآىفتلز: :اهنأامهنعىلاعتهللاىذر

 || نكو ليل مال + سان و دام ا هرقث :ىفاسلاج مارب 1 00

 ْ م 0 او يار يادوب ترعب قاوم لوك ليقأ اآدو لد مطلا احا

 | ىلإ رهللاىلاوعدالاق هيلاانوع دئغىأىالاقف دان لاقف د©# تن ًالاقف مالسا ا1الفلا هيلع سأ ارىلع

  هزهىلاعتهتلال رن ا ادد د نم مأ ةضذنم م ًاوهبهذ نمآ كب ,رانل سن اص اع لاةذئشلكبرو

 .امكييلعو ني سهلا كل مالسلاو ةال#لا| هيلع لاقت تلسآ نأ لامرماع لات ساحل ول او: رولا

 ءلعج ىلاعت هتناىلا كلذ نكلو كمو ةلالو كلذ كلس دل 21/2و هيلع نبا لتس لاق ا د نم مالا ىل ل هت |صاعلاق

 لعحا مالسل اوةالصل اهملعلاق ىلل «اذاف لاقاللاق ردملا ىلعتنأ اورد ولا ىل ءىناعذ صاع لاقءاشد ثد>يىلا

 هعمماقف كلك 1 ىممةساعلاةالمالسلاوةالصلاهيلعلاقىل مويلا كلذ سالو لاقاهاعوزغت لوخا نأكل
 ءاق فيسسلاب هن انرمداو هفلخردهماك اىضأ اراذاس اق نب لد رالماعلاقدةناكو لس .وهيلعهتنا ىلصهللال لودر

 وهف يك هيلا انو ءدنئذاا كل: رنادجت ا هللوةدب وه ملكي هق «<هب : اعىلءهدد عضو ررادو هملعهللا لسمو ىنلاي صاع

 هقيس طرنخ نأ سقئدرادار إف هيرمضانأ ]سد نم دب راى اكلذدنعراش اوتاذهشاامو لعفب ئشىأو

 هللالوس ءرىأرذ هلس عيطة سال اوهو« لاى رب اعل مخ ويلسىلوردقت , ملذ ىلا عن هلبا هس ريش سرادقم طرتداق

 ردد ةوتلشاعامهتفك ١ مهلا لاف هماما نمريصبب ناك يهل ن 0 ناك هنال«ةلد نم ,و هس ءاع هللا ىلص

 ساع نعطو هّمق اري ديل اوه موب ىف ةعادص سبق نب دب دنرأ 1 ىلء هللا لس رأ و نيد راهامل اوذامهملا س أبل ١

 || ١ شسا ةنعطلا ثا: نمهعح ودتشاقةم ]ولست أما ىلا قافهقنع نم: دغر فن لمفطلا نب ١

 لآ و) كاغتهلوق كلذو هسرفرهط ىلءتام ىتح هارحأو هك روهسرفغباعد عةيلواستبد يفتوملا رث أ هلرهظف
 هنودنمن روعدب نذلا و قل !ةوعد4لاحنا دب لش ثوهو هنلافت رواداح م_هوءاشد نما م اسدص» .ةقءاوصلا

 || لتقو (لالضفالاي رفاكدل اءاعدامو هغلابب وشامو هاف غاببل ءامملاىلا هيفكطسابك الاى مهل توببدكسال
  اكلمىلاعتهللالسر آو هريغففو ىف: اريسسغت ىفاذك ةقعاصلاب سدة ني دب رأ كا هو ةنعطلاب ل غطا نب صاع
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  ةياواستأ آسماتدبىلا تهذفريعبلا:رغك ةدغتقولا ىف هتيكر فتح موبار !ىفهادراف«انحا ماع وطاف
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 ةيلاعلاوتآ ًاوهللادبعنب رباجو بعكْن بى بآل اق5 ةروسل ا هذهلو زن بس ناكو#« نو.علاريسفت :ىفناذك لو هيلع

 سدةنديرآو لي غاطأ ا نب ماع مهوةكمراغك م ؤجا هنأ يعججأ مهماعىلامتهّنلاناوضر ةمركعو ىعسشلاو ْ

 تاف ساكن نم مديد نم مأ ضف نم مأ بهذ نم ءوهأوهئشى أنه رانل_ةدد#ءاناولاقو اههريغو

 لاقو ةر وسلا هذه ىلاعت لنا لزناف كلذ نمأ بث بشي الوهسو هيلعملا لس ىنلا لاف ءايشالا ءذهن مانتهل 1 1

 ىنلاناةروسلاهذ_هلوزتث ب سف ىرخأةباور فو نيعب رالاثد دحىفاذكد دمصأاهتيادح أهلا اوهدجتاب لق

 لهوتودنلارادفتكت .رافك ع محا مايقلار ادىلاهللااهروف ءرونملاةنيردملاىلا ارحاهمج رخال لو هيل ءهناىلص

 هيمو رةثامو ةقدخلاءادوسءارج ةقانةثامهطعت 0 اروأ انبلا ادمخدرب نم ءاولاقو هنعللا هيلع هج ىنأ ةكسف

 هعمل فتلاوم الاوذه هلاو:هضف كلا هدرأأنأ !لاقو تالامو 'ةقارس .هللاب :ل+ر ماقف ة مدر -سرف ةثامو

 ضرالار سهل !ناهللالوسرا,لاقف مالسلا هملء لب رعجلزنف راف ب1 مس ل وحب .اعهتلا لص ىنلا كردأو

 هللالو-رابلاعذ هكر ىلاضرالا ق<سر ةلفستفهيذحخ ضرأاب را هللا لوسرل اذ كاما

 لس مث ةءاسراسف مالسلاوةالصا هيلع هئاعديءاحت اف لس .و هملعملنا ىلسهللا لوسراع دذنامالا نامالا لعفّأال

 لعف الهنا لوس .رانتامالاتامالا لاقف هيرس ىلا ضرالا هتذح أى تح ضرالا ىف سرف له ستف هل :ةدارأو هةمسس

 ىلسهلل'لوسرة قان ىديؤيباثجو هسرف ن ءلزنةىلاعت هللا احنا لو هيلعدلا ىلصهننالوسراعدفأ .ثاهدعإ
 ةهضذفل !نممأبهذلان مأ ًااذه لثمةعظعةردقه تناك ثيحُْل هلا نعنربخأ هللا لوسراب لاقو مل-و هيل عهللا

 هللاوهلةدمح |.لاقو مال_سلا< لعد ريجلزنفاتك اسةغب مششلاهسأر سو هيلعهنلا ىل ههقلالوسر سكت
 احاوزآ كف أن ممك-! لعجضرالاو تاوعسلارطافوءاشن نمكل ا ْو كل !ثالام مهللالةواهرخ [ىلادحأ
 همالسأ نمسدو مالسالا هباعضرعق مالسالا ىلع ضرعا هللالوسرابةقا ارسلاةفريصبلا ع.يجسلاو دو هلوتىلا

 فن ضم دوم قع مو ٍرخأنيح لاق إسو هيلعهنلا ىلسهنلالوسرنع(ىورو) نيعبرالاثيدحيفاذك
 ىاذكت جرخام نوح رخ كا دأ نأ الوأ ىلاعت هللا ىلا ضرالا بح و ىلاععت هلل ىلا دالملا بح كلذ مءأ ىف الاقن

 امسانورشعىهو صالخالاةروسءاج-أىفلصفا» ةكملئاضف
 هللةصلاخةر وساهمال صال خالاةروستيمسامتا هنعهللا ىذرةداتقلاقاملصالخالاةروس لالا )

 ةروسست مانا ىدغلاهللاةجر هيلع قال ادع توتا لاق 5 ةرخ " الاوامن دلا رم نمش رك داهق سيل ىلاععت

 ةواوس قال او ةمايقلا ل اوهأوربقلاتالطو نوم لاتاركسوايندلاهثادش نما راقصات ا منالصالدتالا
 ىلا ةيبلسلاةباقصالاةر وسلاهذهفر كني مل هنال (ديحوتلاع- :ارلاودب رحتلا ةروسثلاثلاودب رغتلا
 هليقامتالورانلان مهصال ناكمملعت امنع و ىلاعت هللا نيدىاصاخنناك هدقّتعا نمنالو لالخ تاغدىه

 ةروس ماكنا 9 بهل أن ب وهن عالى لاعتةللا نافدر وسل اهذ_هًارق نف بها ىنأ مذ ىف صلاخ

 ىمأو ةيزجلاو فقسلان نفامثدلا فامأدمحوتلا ةماكبانالمل |عاوفأ نمزب رادلا فد يعل! احن نال ةاغلا

 عكر نأ دار السج رنارابمتالاضعبفىور نال ( ةيالولاةروسسداسل او ) منيجباذعن ةةرخخ“ الا
 نورذاكلا اهي الفار مفأربت 3 لوق سو هيعمل ىل_صىنلا ه1لاقف بان :ىل هاف ر قو ريكو ررعقلا ىتعكر

 نالودحهتلاوهلةأرقفلون مالسلاوةالصلاهيلع#لاةف باكل ا ةحتاف رف يناثلا ةعك رلافماقالف
 ههنم هاك ةجرهنعدءفهالاودّقف ه-ولا اذه ىلعهللافرءنمنالو ىلاعتهنلاءاملو أن مناك 9

 هللا لزتاف كنب رانل بسنا لسو هيلعهتلا ل صىنالاولاةنيكرسثاانال ( ةيسسنلاةروس عباسلاو 0 ةمع
 دح أ هللاوه لقى فز هللا ةيسأو ة يسند ةلكللاقمالسلاوةالصل اهماع يذلا نع (عؤرروت رسل

 نا اولاةفراسو هيلع هللا ىل_سهننا لو راو ريعغا د رقنأأ (ىودد) هفو>الىذلا رمصلانأو رمصلاهّللا

 نيو صالخالا ةرو-ب <رارمالا فك 31 ؛اورفودحأ ؟هللاوهلقهتيسنأر ةبهالو بع ةثبكحابأ

 ةروسنماثلا 2( هناصس برلاةيسن اولاقف موعماعيهولأسءام«لهاباو مالك الم فلن وعبسس تاز رب

 1 سس يلمس رسم سس

 اية ني

 لو

 (رارسالاةني بخ - 04 ) ١

 ل0
 هللا ىلصهللال وس رءاعدهللا باحاف» رهط ىلعتافمارحأ مث هيكرفهس ءرغب صاعاعدةاهدنعت وع نأ ضر و

 هتياالاهلاالو هللا نايس

 لوح نفطمعنب هادم او
 ىود نسهل شرعلا

 ركذ لصغلا ىودك

 تح امأ اه اصب

 الوأ ت توك نأ مدحأ

 َِى هيرك دين سم لازي

 نهاو رثك-تسأ سس

 تاحلاصلا تامقايلا

 .ةئلاالا هلاالو ريك هللا
 هلل دجلاو هللاناحسو
 هتلايالاةوةالولو>الو
 الويلو الل » مص
 زك امنافهتلابالاة و

 را ع ةنلاز ونكنم
 ةنجلان اون مياب ط
 ةنهلا سارغ سا

 امنا مدقتو طا 3

 نيعستوةعست نمءاود

 س مهلا اهريسأ ءاد

 ىصىنلادنع تنك ط

 اهتلقف لو هيلع هللا
 اهريسغتامىرشل اقف

 معأ هلوسروهللاتلد

 ةيدعمن ع لو>اللاق
 الو هللاههعنالا هبا

 الا هللا ةءاط ىلءةوق

 عمىشو ر هللانوعب
 هبلاالاهللانم اكمالو



 ب رول

 س ةنطارون؟نمزتك
 1 رهنلا تدضرلاةنم و

 ١ ذمع؟وانب دمالسالابو

 مل بو هيل علنا ىلص

 هةدرج وانتو اوتو
 لاق نم صمد س ةذحلا

 تاووسلابر م-هللا

 بيغاا ملاع ضرالاو
 يدا نا ةداهملاو
 ةاملاءذهىف كيلا

 نأ ده ثا ىلا ايندلا

 كدحو تنأالا هلال
 ادجنآو كلك 2

 كافل ]وسرو كدنع

 ىسفتىلا ىاكتنا

 رمشل | نسم ىبريسقت
 ىناو ريتا نمىفدعامتو

 كار الا قانا

 ادهع كدنعىل لعحاف
 كناةمايقلا مول هملول

 لاقالا داعم لأ ىاذتال

 كك الال-و رع هللا

 ىدذع دهع ىد٠عنا

 هانا هو-فوأف ادسوع

 لجو هاند ف
 ل ع«-سلاق 4 هلا

 دمع نب 'مساقلا 1ك ترمحاو

 فرم افوءناندحرلا
 لاقفازكو ازكر

 الا 4 راح انادأ فام

 ىف اذه لوقت ىهو
 0 او الوغتوبلو

 ا ه1 جحد 5 ف 1 تدع 000 سا ا وسو
1 
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 لاقذدح اهتلاوهلقأرت 5و ني“ .كرىلدفءاحالدر نأ «فعهلل' ىذز ىراصن الاهنلا دمعن ءىوردهنال(ةفر عملا

 نالاقرلسو هلع ىلس لن نءىورهنال(لاجلاةروس عتاتلا )هير فرعت ءاذه و ةيلعشبإ قاف ىتثلا

 د اوفك نكمل !وداون لو داب , لد دحأ هنأ هلامجلاةذ لاسجلا ىنعءامهتلالوسراب ل. ةلاجلا ب<لمج هللا
 لاقي ل ارمهثلا ضمه نمائراق ٌئريتامنال ا رمال تافدلاهذهمهفر «ل نأ دا .علالاج و |

 9 شه شق لاقي كرشلا نم ْىريُت م1 سلا تبعا 2و5 ااهيأابلةو ضرملا نمئر اذاضب راأآ نسعشفت

 ب 0 |0000 اد لاس يتلا نا كورونا( ةذرتلا روع ىداللا) هنأ را اذاريعملا

 لقوى اغلا برب ذ ذوعأ لوود>ًاهنلا اوهلةبذوعلا مع رلاعت هنناىوذرةهطاقهملا تفر هنعىلا 5 هّللاىضر

 لات ا هللا ىذر نافع نب تامثعءنع ممظخا اردلا فو#*ن م مريخ نوذوعتملاذو علاش سا 8 ابريذ ذوعأ

 ىذلاروهلادح اولا هللاب لذي عا مح | نجرلاهللا مسإلاّقف لسو هياعهللا ىل مهلا لو سر ىلع ل دف تضرم

 افنامثعأب ن مذوعت مالبسا اوةالصل' ه.اعلاقف ماق مذ نمدكتامرش نمدحأ اوغك هل نكي موداون مودا: م

 نم كليفكست ىغنبحو عبس" نبني: ذوعماود- أ هقلوه لق ل جر دويل هنل لسلاةونهةذوعت
 ةروسو 0-0 ةروسلاةداكدمكا ١ ارك ذاهفنال(دمهلاةر وسر ءىفاشلا)ةرخ" الاوام ددإا أ نمئى لك

 امهنعىلاعتهللاىىذر سن أ !نعو هدامقن ع1 (نتاالا ور تملا ةلاز مزلسودقل تاولد ءامهلد 3

 نالكلذود_>اهتلاوهلق العسل نوترإل او ميسا !تاوهسلاتسسأ م هيلعهللا لد ىنلان ع

 2 ىلاعد :هلودوات دسؤل هللاالا: ةهلآ || امهفناكولىل لات هلو5ليلريامندلاب ١ رك بالا !اونينئالابلوقلا

 ايسديحوتلانوكين[بجوفادلو نجرالاو ءدنأ ا دهلاب+اركو ضرالا قد ذتو هذمنراطغتبب تاو عسا
 سايعنب | نع مدجا ص نب "لاصخا !نعىوردهنال (ةعئاملاةروساارشععببارلا) هعب رالاءامشالا هزه ةرامعل

 ىهو صال الا ةرو كل ,طعأ عبارعملا هليل لو لعلنا ىلدهللاكو - رللاقىلاعت هللا نام .معىلا عت هللا ىذر
 نال( ةرمضل ا ةروسل ار سماخلا) تاريذل ا ع نمةادنو ريسقلاباذعنمةعئامى هو ىش :رعز وذ" رباخدنم

 ايل ار اي يطابشلا نال(: ةرقن ما ةروسلا رع سداسلا) ت تثتد ,رداذااهعا_سالن و رضع ةكستالم ا

 لقأر 5نملاق مسوهياعهننا لص ىلا ن ءقكورو كرمشلان 0 باس لاو تون رهيو

 ددعلا ارك ذناال (ةر ك نما ةروسل ارمشعن ماثلا) راثلا نمةءارب وقح ارجو دلالة فارخ

 0 --تو امتءنعلفاغسسام كر 9 وسل اد ةءأ رةذدي رفخلا ضو ل .حومااصلاخ

 رون نأ هريظنود> ا هلاود لقت آر ا ,ةأ اورثدرونْئث لكل لاق و هيل ءهنلاىلهىنلا نءىورهنالإ( د رونلاةروس

 لاقهنال(نامالاةروسنو رسش.لا) ةقدحلاكنآر ةللةر وسلا هذهنأ“ ميفةندحلا اوهو هئاضعأر ع ىف ناسنالا

 اند ةروسلاهذهىتعموهو ىناذءنمن ماهل خد نف ىجدحهناالا هلال ىلا عتهنل ا نعاك حمال لاو ةالصلا هماع

 ةروسهنالمةوىسذار هاط مسادزالداهتلاوهلةةروسنورشعلار 1 ارك ارو كارلا ف

 ا الاوز ناعم لسوىنا اىلاءاحال_>ح رد ؟ىور5كىلاعت هللاىلا مراقب رقت اهمال ةيرقملا

 اهئافدسهتلاوه لق ةءارتةرثكب كيلعمالسلاو ةالصا اهيلع لاةفىلاع:هلباىلا هببرقت ًاامىلءىئادف ىوذلا

 مظنلاردلا ىفاذكىلاعتهتلاىلا كد رقت
 صالخالا رو سريسفت ىفةءالالاوقأو ةدعوصلا ثد داحالا لصف

 هلا هريس ءادتدالابهعافتراو قاطنمدب زوهثاوقكناشاليمغلا (دح تاو مجرلا نحرلاهلئامعس)

 اولاقاشدرقنأ ىو رذاهللاو عهعووم اسم دلع اةنعل سالو ىدامالدث اعل ىلا ة-احالو هدنعن ىب ا

 هديعأىذلا ىف رد ارافكءالد ماب لقةروسل اهذهلاعت هللالزئاقوهنمهملاانوعدن ىذلاكب ران فصار

 هلل هللا) ثدالا ىنأو ىذاقلا اريسفت ىناذك هل نيعمال وهلك رشالوهل هدشال او هل ريظنالاد رذ ىبعل (داهناوه)

 نعنغّمسم هنأق قالطالا ىلءهيفوصوم او هوءدصقاذاهيلادعمس حاول افءيلادومدماديسلا(روعل ١

 هللا طفلرب ركتو«تردحأ الخ هتيد مصب مهلعلهفدر عتوهناهج ع بج هيلا اّمحتماد عام لكواقلطموريغ

 راعشا



 ظ000001 ذم
 وس وما ياا ب انو دولا <

11 2000 ٠ 

 افا وح هس 2 50100 َ ا

 هك الحال لا ةفالاصلص ناكني هغادش نم 14 رخو<- فى لح دو مالسلا«لعمدآىلار ا سملبا نايكمهنعهللا

 دوم عذلاد علل اسوا نر سابعت نم (كورو) فوجأ اود« «عيرتأت اذهنم ماومهرتال

 هددو-ىسبتنادقىذلاديسلادمصا | لئاووبأ لاقو مهلئاسمد_ذعهيل انو ءرضتبو مي اوحف قئالإتاهبلا
 بعكن بد لاقو فاكلا ل .ةوقابلا دمها اةداتقلاقو ئادلادعتل اىل اهني« جر ىرصملا نسال قو

 فاخيالىذلا روصلا هنءهللاىذر بلاط ىنأ نب ىلع لاقو دحأ اوفكهلن كلو داون وداي ل ىذلادمصلا ىطرقلا

 هنيعبامىلارقتفن لو سنا ملهنال(دلب 0( ثيللا فق اذك غاو 1 قهماار وكنب وهن نمو> ربالو هتوف نم

 تانب ةكسث الما لاق نم ىلعادرهدورول ىضاملا طفل ىلءراصتقالا ل عاو «لعءانغلا اوةحاحلا عانتمالهنعضلخ وأ
 دال اق ل و الءنالكلذو (داون لو) هوة قباطملوأهللا نع ,!مجسملاو ىلإ .علهليأ

 (د_-ئاوفك نك ملو) ثيالاولأركذاذكهكلمثريفدلاو نكي ذو هكلمثريق دلو نكي ل ىنءبداول لو
 ناك اما نكءل اوفك ل -هنالفرلغا اونو: نأ هل هأتاكو اهريغوةيحاصن رم هلث اع ىآ هئفاكي ,دح نك مو كأ

 نوك وا اريسخوأا اوذكى نكستسملانمالسنوكي ناز و< و ,هاللاعدم: مدقهناذ نءةأفاكمملا ىندوصقملا

 | ةدحاو ل ىسهفلاثمالا ماسقأ ىت اهنمدارملاتال ف طاسعلاب ثالثلا للا طد رىلعلودحأ نمال-اوفك
 هتمظءىفهكداع فكل رشو ريظن هلنك ./ىعيدحأاو ةكهل نك : مو ىواضيبلا فاذكث الثلا لج اب اهاعهبتم

 ريزعلافىراهنلاودوهملاتااقو اذكواذك ةكنالانا اولاةبرعلىرش ءنالئاةملاةوهتردقو هكامو
 هباو رافمصاعأرةد اوفكهلن كودو لو لبلاد وكانا هاذا و ناتو ممتكفتاكات ا

 ىنعمىلاعجرب كلذ لكواز و مهمءاغلا مضي نوقابلاوءاغل انوكسإ اوذك ةزجراوز ههريغاوفكرذ ةعح

 ثملل اوأرك ذاذكدحاو

 هدد ناو الس اوا اضف ىف ةدراولاة معلا ثب داحالا لصق

 نأ مكح رح د د ١1 لاق هنأ -و «ملعهللا ىل_صدللا لوسر نعهنءهللا ذر ءادردلا لانكا بلاي

 دنساايونآرقلا تلثلد_عيدح ا هتلاوهلقاؤرقالاقهنلالوسراب لاذ مكاولات تاآرقلا ثلث هلا أرب

 دحأهنئاوه لد ةروسل اءذهبحأ ىفالسو هيلعدنلا ىلههنلالوسرل ل جرلاة اقنعه اىضَر رسأأ أىلالصتمل ظ
 لاقل «يلءهّللا لص لان : ءهنعهللا ىطرسعكنب ىأ (نءو) ماعملا فاذك ةنجلا كا تدأاهااكبحلاق 0

 رحالا نم ىطعأو هلسر و ه.تكو هتكسثالهوهللاب نم ع نك رحالا نمهّلا ءاطعأ ةدحاو :صد>ًهنئاود لآ أر قنم

 هنلاىلسهننالوسرت انغاب لاقى :رهزلا ن ,«باهشزء(ن د) يكل يشتا قازكت مشان ا
 نم هريغو ل سم (جرخأو) ثبالا بأ ىفاذكن آر "| رولا اح ًارتاغاك_ةدحأ هللاوهلقأرق ةنملاقمل تو هي هلع

 بامالاىفو َن 107 ملا تاثلدعت د هتلاوهلةلاق ملوهيلءهننا ىلص خلا نءهنءهللا ىذرةرب ره تأ ثيدح

 صالسخالاة رو. ًأرقنمل#سوء.لعهقل لسنا لوسرلاتةباور فو ناقتالافاذك ةباعحلان مةعاج نع

 : ةالصلا هيلع !!نعهنعدللا ىىذرةرب رهىلأ نءدوادوناودمأ (يرخأو) راذلا ىلعهدسحهنلا مرح صالخداب

 ملسو هيلعهللا ىل_صىبالا نعليقع (يرخأ 9 نارقلاثاث ًارفامغاك_ذدح أ هتلاوهلةأرق نملاق مالسلاو
 ىنلانع (ىورو) ريغصلاعماجلاىفاذكع جن آرقلا ا رقامناك فنا ثالث دحأ هتلاوهلةأرقن مل اق

 ِب روف إذ هلاسسا اوهيلقب املعس>؟ نمو ةمالا هذهثاثب راو هلذ هباةبايلع بح أ نم لاق هنأ سو هل ءهللأ ىل بص
 هإذ ةرمد>هللاوهلذ ًارقنموةمالا هذه مج باو هإذ هيدب وهناساوهباقباياعبحأ ن ءو ةنالاءذعاول

 هلفذتام ثالث د-اهتلاوهلقأر ةنمونار لا ىئاثباوث لف ئيتسمدحأ هتلاوهلذأرق :نءو تار 1 ةلاْلث باوث

 مثلا لعماقجم ىضدرو «ي>و هللا مركسح سا طب نب ىلع نأ فرعلاةيحنع(ىورو) تآرقلاعسجباو

 تامُالث دحأ هللاو هلئأرق م سانلا هش ةعانلا ذه فلارعلا سمن اع ئراو فال

 هتند-+الاقو ل>رلا

 اكرابمابيطاريثك ادع
 ىطربوانبر باك هيف

 مسو<لعهتلا ىلصلاقف

 دعل هدس ى سفن ىذلا و

 لالمأ | ةرمسع اهردس ا

 نأ ىلعصد رحمسماك |

 فدكاوردافنهوتك |

 اهوعفر ىتح اهوبّمكي
 لاقف ةزعلا ىذىلا

 ىديءلاةكاهوتكا |

 ديس دقو سمب>

 ىلا س خ رافختسالا
 ص هللارفغت سال |

 مويلافهيلابونأو

 سط ص هرم نيءدس

 ة لس نيعمب#س ن مرتك أ
 ةصم4ئام سط ى س

 ىلا اوبوف صم سط
 هيلا بوت اف مر

 وع :ةمةثاممولاف أ

 ناوَرْفْغَتسا نمرصأ ام

 ةرمنيعبس مويلا داع
 ىسلق ىلءناغبأل هنا د

 قشارذغتدسال ىناو
 د مم هله ةثامموملا

 هديب ىسفن ىذأاو س
 ايام المت عأطمشأول



 ضرالاو ءاعسل انيبام

 رغسغل هللا عر غغتسا م

 د*#س فن ىذلا و مل

 هللا ءالاًوطخت لوله دس

 م نوط. موسقم
 مهلرفغيف نورفغتس
 هدب :ىسذغن:ىذلاو صا

 هلام هذلاوب هالي , اول

 تا
 رفغبف هللا نورغغح سف
 هللارذغتسا نم م مهل
 نم س تن ههللارفغ

 هتف ه رست نأ ب حأأ

 نماهف ركجحبيلف

 نعام نب واسال
 فقوالااينذ لمعت ملسم

 ءاصحاب لكو#ملا كلم ا
 تاعاس ُثالْهيونذ
 نم هللا رفغة سان اف

 ئنفكلذويغنذ

 متاءاسلا كلذ نسم

 نعت 1م و «يلعه قول

 نا سم ةمايقلا مو

 رع هيرل لاَ نسانآ

0 
 مد !ىنبىوغأ حربأال
 مومث حا و رالا يللا 7

 اللالح و ىرعو هللاقف
 شورفغتساامرفغأحربأ

 مو هيلعهللا ىلصىنلا نعهنعهللاىذردي ز ثم دلاخن ءهجامنب (جرخأو) تامرشدحأ هللاوهلق ةالص

1 2 3 44 

 وهلذأرش الستر عممالج رن هنعلاعتهللاىدرىردخلتادبعس ىنأ ىلا لمتملادنلابو ىتكلساريسغت ىفاذك

 1 "ةياناهدعبىأ اهلاَمَت لحرلان اكو هلءالذرك ذفل سو هيلعهللا لصدتلال لوسر أ 2 ا ريد_تأهللا

 مسما (جرخأو) اجلا اكن آرغلاثلئلدعتا هنأ هديب ىسنن ىذا وهب اعهنلا ىلسهنلا لو رهللا.ةذ

 تر ا سدإلا اوه: أرق 5ن< 0 5 مو ءيلعمقلا يسسونلان ةبيدق اوم رسأ ّ و 1

 الرا ار ت4 طةرشع دس حل قو حز ارق ملا هت عسسو همست لس ىن لا

 باطانانء رعلاقفةنلاىفروصدقثالثهلىن ةسنيئالثاهارق نمو هذا ف نارمدق هلىنبةرمنب رشعاهأرق
 ىناذك كلذ نمةعساومللاة جر مالسل اوةالصلا هناعلامفانر وصق نرثكتلاذا هللا لو رايهتلاو<ذع هللا ىذر
 رعفلاةالصدعب دحأ هلئاوه ل رق نملاق هنأ هنعهتلا ذر ىلع نع ىو رو) جباصملاةاكشمو ىننملاريسفت
 ىلأع نءئاربطلا( ب ردخأ آو)نايبلاحو رفاذكناطمشل اد هت اولوذ مول بنذ هقحلا لةرمةرمثع ىدسحا
 ؟رمانغاكف 5 ةرمةرسشعىبنت اد>' هناود لذأر ةنمدلاق هنأ لو «لعهنلا لصهنلا لو بر نر عهنعهقلىضر هرب ره

 نب!نعرك اسعنبا (جرخأو) تاقتالاىفاذكىا اذا مون ٌضرالا لأ لضف اتاكوتا صعس رأثار لا

 رولان محو زتملفنهنمةدحاووأ همن 5 نمثتالث لاق هنأ ل سو يلعمتا ىل ين لا نعام هللاىذر سادع

 لكر دف أرق لس>روهإ: اق نع ىلس جرو لجوز هلا ةفاخت ىلءاهاداقةنام ا ىلءنمتث الحر عاش ثيحنيعلا

 نعهنعهللأىذر سنآ !نءعرمدن نبا ( جرخأو) ةنحلاىفا ارمصق هللا جد ةمنب زشعدأ هللاود لق ًارقنملاق

 (جرخأو)ة نس نيس بوذا هثلار ةغو هني سجن دحأأ هلل اوهلقآرذ نملاقهنألسو<ي ءلعمتلا ىل_دهىننلا

 نيس مول لكدح ا هليا اوهل قرة نمملسو هيلعهنلا ىلسص ىلا ءهنعدلل !ىذرهللا دم نب رباحن ءىارمالا

 ىضررسأ نع ىدعنب اوومملا (جرخأو) ةسايلا لش داف هللا حداماي مق هربق نم ةما.ةلا موف ىروف رم

 نيس ةئرط هل هّنلارفغ ة 5س "اند هل اودلد ارقنءلاقهنأ مالسأ ١ اودالصلاهماعىذاان ءهنعهللا

 (جيرخأو 0000 ا اوحجوورغلاو لاو مال اوءامدلا :انعرأ الاص تنم > ا امامأع

 اهريغفوأ ةالضلافةصةئامدحأ هللا اوهلقأ ارث نمل اق هنأ البس هيلع هبا لس هى لا نعىلدلاو قاربطلا

 ملسو «.لعهتلا ىلسص ىلا نعهنعىلاعت هللا ىىذرسنأن ءىذمرعلا (جرخأو) راثلا نمةءاربهلهللابتك

 ةذسنيس#تبوزذ هنعاحتوة نسسحةئامسجتوافلأ هلهقلا بتكموب لك ةرمىتئامدسحأ هتاود لقأرذ 5ْن لاق

 تاك اذافةصةئامدخأ هللا اوهلقارت مم هنيع ىلعم ائذهشا ارخىلع ماني تأدا ارآنمو نيدهيلءنوكينأالا

 سنان عقلا ) رخآو) ناقئالاى اذ كح ةنجلاكنمع: نءلخد'ىدبءايبرلا لوقب ةماسقلا مون

 ىئاميو بونذ ههتلارفغة يم ىئامد-هللاو هلق ًارقنملاقهنأ مالسا اومالصلا هيلعىنلان ءهنعلاعتهللاىذر ر

 ا | و هلق موب ىفأر ق نم مو هيلعهتلا لص ىنلان هند ىلاعتهللاىضر سن آن ءىدعنياوىتمبلا (جرخأو)ةنس | مسح

 ا نعمدتاوفىفىج راخلا (جرخأو) نيدهيلعنوك؟ن أالا ةنسحةثام نواف أ ههنا بتك ةرمىبء امدح هللا
00-0 

 هسفن هى :رتشادّةف:سصفلأ آر ]هلل اوهلذأ اردنم مالسل اوةالصلاهياعىنلان ءه:عيىلاعت هللا ىذر# رق دح

 هللا ىلص ىلا نع<:ءىلاعأ هللا ىذر كلام نب سذأ !نءرازملا (جرخأو) ريغصلا مم مالا ىفاذك ىلاعت هللا نم

 ىلاعتهللا لبق نءدانمىدانو ىلاعت هللا نم هسفنا مىرتشادةفةرم ىلا ا م لع

 ديلا فلا ىفاذك لحو زعهللان ءاهذخأ. اذ هعامت هلق هلن4 هللا قءتعانالف نال هضرأ فو هراوعس ىف

 نيتئامو نيةسونينثاةن-ناضمرف مارطادصسا |فاضش ثنأ أر ىاريعسلا نمهللا همَدعأ اريهفلا (لوقب د)

 "ىالومو قديس ايتلففءدب تابقن تاضمز لكأ رامتو اليله د دوادإ!بان دع ضال الا ر وسرق رهن فل و

 | ىداوايرانلا نم ىتبقرتةمعأل ةفاهرارمم ًاواهدئاوف نع نريسخأد_أهللاو هل رقت مول لك ارأ !ىبا

 اهب وةرمقل ًاهتءارقل اياوهلا ىنةفوا مف هكريلاب ىلاءدو لن ذأو ىزاجافا نزحت اقف هقذعىلا هديب راشأو

 ٍ ' ةراجالا

0 



 | 00 ٠

 ةسمرح نيصلخملا نمك ااوهنلا ىناعج وكمل ءواشما غمخأ ىو مكلواذل هلل كرابةباتكعااو - نلةزاجالا
 ةالصراعب' ارق نم مالسأ اوةالصل اهماعىئلان مسجل نكس هر يلا هج

 ىلاءوسلا ند اهيىلاعتهللاهذاعأت ام عبس سانلابريذو علقو قاغلا بر, ذوعأ ل قو د-أ |هليأ اوهلو ةعجلا

 هيلعدتلا ىلص ىنلا ع نءهنعىلاعتمللا درس نأ ن ءنيعب رالا ىف ى ريل ادعسالاوأ (جرخأوإ ىرخالا ما :

 قاغلا ىريذوعأل قو دحأهللاو علت باكل اة ةللد رىاثنا لبق ةعجلا مون مامالا ل ساذا ًارقنملاةلسو 07

 ثيدحلاف (ىودو) ريغدل !عماجلا اذكر امو هبنذن ءمدقث امهر ةغاعبسا عبس سانلا بردذوعأ لو

 نيعجأ مهنع ىلاعت هللا ىدر س امعنم !ن ءريمدس نب أ ن نع ىلعالاهّلبا دب ءنعممهاربا نعى ثارص !انءعبكو نع

 مالسلا هلعلا رب ىءأج .ىدراملا وليالاب ىءأ ىلع راذعل |ىشنأ تنك سو هياعمللا ىلهنلا لوسرلاة لاق

 لح و ,ز هللا ةبسناهمالدح هللاوه لة لو زي دعب م بذعن الىلاعت ول ارامك هلباناتماعتدس هل اوهلث هر ويس

 لو-ىود هلوةجرلاهاشغت وة كسلا هءلعتلزتو هب ار ورغم ىلع ءاسجسلا نانعنم ريل ارثانت اهتءار 5 5 دهعت ند

 هزرحىف هلعحو ةاطع ًالاي_ثهلاس م مئاريأاهدع,بذعنالةر ةغم هلرفغ ف و اهمراقىلاهئاار طا ئئح سشرعلا

 ا ددلا ىريسخ نم هتعاط ل هأو هئاملوالهتن' هدعا ريح لكن مةمامقل امو ىل !هنءار ,ةمول ن م4 ت وكم وهنءالكو

 اههاكزومالا نموها ف«سيفكي و رمعلا ادع وفىزرلا4 يلءىلاعتهللاعسولو رفاولا بيصنلا ةرخ“ الاو

 ءاضوب ةرد نمسك مول ًاعمع ءالىفاواذاودامعاا فاخاذا فاخالوريقل باذع نمو: وتوملاتاركس و وذبالو

 ءآسد د ثيحاهنماو مشن ةنطلابهمر كو ١ وةجترلاب هيل !ىلاعتةئار طنمق ىلاعت هللا ىدب نيد فقب ى> هن ارت اهمكريف

 نعو هيب نيا ني الل دلما ىلاعتهماليوالاة مدح اهتئاوهلتأ اردد دح أن هام هنافاهتراقل ىنوطف

 اهلوطيإ كدح أ هللاو هلةنمفرح لك لن وسر هد و توع مول ىلا تانسحلا هنو, .ةكو هنو رفختشا وهفاح

 لاب لالق نم لق ل.ماهنمةرس, لكرس اع ىل هرددعب خارعش لكىلعو خارعم فا أهل لكىلعو خسرف فلأ ||
 اهالد ناولالا ةفلت ع ءاضس ار اورجالا ب هذلا نم“ هلكلاو ضرالاوءامسلا نيباك انصغاهقد 2 ءىضت /

 روصقلاو نادملالو>نوسرغ عبو اروصةونئ دمه نواب. كل ءفل هي كود حأ هتلاوه لقأر ق نمواهءا>و

 هلنباىذدب , نيد ماقاذأف نونذلار ومغمتوع وهن رغت :ضرالاو ضرالا ىلءىمثكو راملاونيحايرلان ءاراصمأ

 هأباهستما اركوىلاعتهللا نمهب رق نمةكالملا ب معتتفةمار كلا نمىدنعكلا عانمعرقو رش اهللوةي ىلاعت

 ءائسلا ناكسهنمبختيف حالا هيلعأر ةيفدحأ هللاوهلةةءارقب هباو هماعأر شب نأ طوذحملاس والا هللا رمادق ١

 لق :ءارقفاوبغراذاذهىدبعا دعتس أ ىافىلاعت هللا لو ةرفاذهلثمةنما ف نوكيل_هانب رناعس نولوةمف

 باول د هلبتكو ةنجلابكامفلأ نوعبس دهشة ىدحأ هللاوهلقأر ةنفرانلا نمةءارب اهتءارقناف دحأ هللاوه

 ىلع ظذاح ند هنا لعأوهوهوط ءانىدبعذب راماو رظن اب الماي ىلاعت هللا لو ةمف املأ ةثامعبس

 بعاذه برايةكت المللاتلاق ةماقل امون ناك اذافنيءاصلا نيْئاقل لاا , زتاغلا نمىلاعت هلل ادنعبّتك اهتءارق

 اذافاهح وز تددىلا سورعلا زب اك ةذجلا ىلا هنوقريف ةنجلا ىلا هعرشألاك[مكنم قب المهالوقيف كنتافص

 هعم اوناكتذلا ن نم :ةزنموةج رد عفزأ اذهلابامانبراننوإوة فهر ودةوهناجردىلا :كسئالملارطظن وةنحلالخد

 نم نمآنع ذاصان ًاممهل تن و 2 وىبتك مهعمتازن أو فابن ؟تاسرأ ىلاع:هنلالوةمذ هلك كيا نو رقش

 نا ةرر باد الا باو ؟لا نم مهلاسع ردي مهلك ىزاحأ انا وىنبذكن 1[بذعمأن ؟امو ةمار كلا

 لون رد هنلا اوهلقم> ىلءةتامن ةةنملا لهارثا ىلع مهتاضذ كلذ لفرا مل اوللدللاءان 1 اهتعار ةنوب دارا

 المش راذاق كلنع ضر قنس لعند ىدبعلو ة يف هنزئاح ىلا انا ىريغىدب ءىزاك نأ ىلءردقب نمىلا لهل

 اهأرق نمنافدح ا هتلاوهلقةءارقبحأ نإ ىبوطفنيلماعلارحأ :ةىلاهدعوانةدصىذلاهتتدإ- الوش ١

 قلو عاد ىرت ىت اها دافىتنج هذهت در امتدبحأو تقفو ىد عيل عتهنلا لوة تام الث مون لكأ 0-7

 اهنبانعس دمغلأ فل ىلع نامروهق نلف لأ |ىريف لخدض دا هللاو د لقت ءارقب معنل اوةماركلا مما !

 قاَتاَرَعْسإل مرن لكفدحأ هللاوه لة أر قب نمو ءنمام هناف صالخالا ةروسففاوبغرا قئادسحور ودق

 ثيدح مدّقتو ص ١

 ىنلا ءأح ىذإال- رلا

 لاَمْفلسو هيلعدتلا ىلص

 تاأنبلاقفهابونذاو
00 

 ىلاناعذرب نيظفاح ن مام

 ىريف ةفيعت مول ىفهّنلا
 قو ةفيمتلا لوأف
 لاقالا اراغغتسااهرخآ

 ترفغدقراعتو كرابت
 فرط نيبامىدسبعل
 رفغتسا نموةفيمتلا
 تانمؤملاو نينءؤمال
 نمؤم لكب هلهللابتك
 ط ةنسحة شن وومو
 رافغتسالا مْرلْم مدقتو
 هللا لعح هنمرثك أ نمو

 احز خت ق ءض لكن هه

 تحوى س دثيدحلا

 لن لع
 لك تان وم او نيذمو هال
 مدقتو ط ثي دنا مون
 هءاسىذلا لد رلا ثندح

 لاقفلس ءوهءلعهتيا ىلص

 بنذياند-ًاهللالوسراب

 10 د لق

 هلرذغب لاق رذغأس

 ىلاعتهنلالوةبطسط
 ئىتوعداملنامدآني 1
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 || عمل اوافلورلاوهنلا عافني نمو هلالاقنيذل' نم ناكو ربك الاهثلاناوضربج وم _ءادقوالا تام سجن
 : عراك رشا لحرف ةئامعبس مسن او لذة سحب ريشعا هأرق نمواقمفر كلو !نس>-وهلوقىلا نذلا

 نيو فرح نال ؟نونالث 4 ىنبةصنيئالث هأرق نموهرادو هلامو هل دأ ىلعو «ماع كروب وهلا ليبساف

 نمو هنسنيسج بونذ ههنلار فغ:منيسجاهأ ًارتنءومالسلاو :الدلا<لعىنلار واس: سم نيعب رأ 'اهارذأإ] كل ترغغ ووو

 ةثامسعب , راد ارق ارد نمو ةبقرةئامقدءأابغاكفة م ئئاماهرقنموةنسةئامةدابع هلهنلاب بنتك ةصةئاماهأ رك ١1 الو :متاك امىلع'

 دقف:منل ً اهأرق نمودلو نمو هتببلو ههّلارفغةرم ةئامس<لاهأرق نمو دمهش ةئامعب رارحأ تاك : ةهمأأ ثغلد : ول مدان بااي ىانأ

 الودحهتلاوهلةةءارةىف ةرخ“ الاوامندلا ىرم_-تنأ !واءاو رانلانماق.ةعراصولاعثهللاىلا هئيدىدأ || ممءامسا|تاع كب ونذ
 اعوذ مىلندلا (جرخأو) ىنطاريسفت ىناذك ءامشالاالا اهتعارقن عز معبالوءادعسل االا اهتءارق دهاعت أ ١ ترفغ ى قثرفغتسا

 هيرنيإ وهسنعب ى 000 0 ا درا هدم فرعا ىلصن“ بارشب ىن:دت اول مدن بااي

 رك 00 الا نيو بولا ىلعع ا مانملافدح ؟هتلاوهلدأرتنملبةو هنعىلاعت هللا ىذرةدسغول' 55 الاسشاف را

 لئاضف ىف هنعىلاعت هللا ىدرىدند ةروسلا رجسأ نب نسما نب دجتوت ا ظفادلسا( حب رعاوز را عاب 3 اكوأإ نا ت د ةرفغءاهارقد
 ةصردأ هناود ل أرق نمي سو هيلعهتنا ىلههتنالو ,لاقلاق ه«نعىلاعت هللاىذر شن أن عد>أ هللاوهىلذ || لاعف اينذ باصأ 18

 هناريسج و هتدب لأ ىلعوهيلع كروب انالئاهأر قنمو هتيب لدأ ىلعو هيلع كروي ني :صاهأر قنموهيلع كروب
 مضو لا دات رشعاهأ رق نموارصةرمشع ىنث اهنا فههللا ىنةصةرشعىنثا ارق نمو

 هثام اهآرق نمو مدلاو نيدلاالا نسب رشعو سجون ذهلر ةغةر ةثاماهأر قنمو ما مالا ىلد :ىلاو ىلط بولا

 قد ا 1 م بةلام رارحأ هناك ةرمةثا عبرااهأرتنم هو ةمس ني سن نوف ذه ترفغة سم

 هرغغام اينذت ؛ذآىر
 ىدبع معأهي رلاقنىل

 بنذلارفغباب رهن
 ىديعلرةغهرذدئارو

 0 ابا راو ةر دإةم اق مدعم رب قستغ إسنا ًااهارذ نمو همد متهقلاءايئام ثكسم

 ارذ نمو تارقلا ثلث أرقام اكفةمدحهتلاوهلق أر قنمملسو هيلعمتلا ىلصهتنالوسرلاةلاق«_فعدتلا أ( بر لان ةفاينذ_راسأ
 سن نع (انبأجرخأو) الات راتآ ارقلا ار قامئاكف تام الئاهأر قنمو نارغلا ىئلث أر ةاءاكف نيم

 نم للاعت هللاىلاسح تناك :ص فل ا دح أهلا اوهلقأرد نمل مدخلا :الصلاهيلعىنلان ءهنئعدللا ىضر

 وهلق أرق نملاق«_:ءىلاعتهلنا ىذر رابحالا بعكنع (اضنأ جب رخأو) هللا لبتسف جي رمسم م« سرففلأ
 ةفجلا نمنولزني ةثالث هنعىلاعتهنناىّضر رابحالا بعكن ء(اضب اجرخأو)ر واثلا ل عدس عرسدع ]هللا

 هنع ىلاعت هللا ىذر بع؟نع(ضنأ رخأ أو) :سىتئامدحأ هنناوهلقموب لك فأرة ل>ر وديهشلا اواشثمح

 هنلاناودربج ود -اراهنوأ لل فتاصرششع سرك اةناود تأ هتاوهلقةءارق ىلعبظاو نملاق
 هللالوسر لاةلاة«:ءىلاعت هللا ىىذر سن :أنء(اضأ 5 تر لنوم وناسلا عمناكو ربك الا

 ىلاعت هللاةصاخ»رم نموهوىلاعتهللا ن م4 بسقن ا مىرتشا دمك مفلأ أد-أو هلقأ رق نم ممسو هياعهتلا ىلد

 نيثالث داحلأ هللا اوهلقأرق نملاقم السلاوةالدلا هيلعىنلا نع هنعيلاعت هللا ىذر سنن ع(اضنأ رخو )

 هرب ره قأنع (اضبأرخأو) ب ريك الاعر رغلا مول نامالاو باذعلا ن ءانامأو راغلان مقءارب هلدننابتك ه رح

 راتسفلاةنع هلل قنذحأ هلار هلقوهنادجلا ًرقف زن مى أن ممالسلاو ةالصلا هيلعىن :لا لاق لاقهنغهّنلا ذر

 دتشاسوقانلابسقناذا لوب هنعهتلا ىدر شن أن ء(اضنأ رخأو ) هناريج ىلع ضف ئئح تيب زيدخ رثكو
 نكسسن ىت-د>هنناوهلةنؤ رقي نولازرالف ضرالاراطقاب نوذحنا مف ةكئالملالزنةف لجو ْرعنجنرلا تن غ

 شانلااهاربىلاعتهنلاباتكنمةرو لاق هسةعدتلا ىطر ميثن نب عنب رع :سدرضلانءا (جرخأو) هيض

 ايشاهلا نعمالفاه رف ككاو طلح اهل سل ىلاعت هلة صلاخى أ ىلاعت هللا >< هل, وط ةم.ظ ةاهارأو ةري دو
 ةئامدح اهتلاوهلقأر 5 نماعوذ سم هنعهنلا ىذر رزاعنءءارماا نعىل ايدل (جرتأو) د زكا عافاجلالالقتسإ

 نع قييبل او ىناربطلا(جرخأو)اقي دسص نيسعتل 4# موي كلذ عف رادحأ ماك نأ لبق ةادغل اًةالصد عب رم
 ةرشع ىنأ 1 !ةالصدعب دسحأهّللا اوهلقار :نملافمالسلا اوةالصلا هياعىنلان غهنعهللا ىذز هرب رهيلأ

 قكرغغاتوت [ايتذتننذأ
 هلنأ ىدبعلعأ لاف
 ذحاب وبنذلارفغانر

 ىد علت رغغهب
 ءاشام ثكتحص م غ

 اينذ باصأ مث هللا
 رد 7تينذبِرلاَعف

 ىدبع ملغ لاقفىل !رغغأف

 بذلارفغب ايرهانأ
 ىديعل نرةغهيذخ ارو

 دج ون ىبوطسم
 ”اًرافغتسأ هتفمكىف



 ١ه

 هللا ىذر سن !نءهريغورازيلا (جرخأو) قنا اذا سلا لضف اكو تارم عسب ر أَو هلا رداع 1

 0 وذةلهللا ارذغة رص ى ئامدحأ هللاو هلق ًارقنملاقمال_سلاو ةالسصلا هياعىب 1 نءهنعىلاعت

 د !هنلاود لقأر ةنمالاةمالسااوةالصااهيلعىنلان ءامهنعىلاعت هللا ىذرر عزم أن ءزه ثلاولأ (جخأو)

 لوسرلاق لاق ه«نءىلاع:هللاىذر سن انءرادنلا ن١ (جرخأو) لان نات ناطقا اغلا [هفر ءدمدع

 | ىلعالا ىلعل امش اءلاةفارسشدتسماكحاض ةرود نسحأ قمالسلاهياعلب ر بج فءاجإلوهباعمتلاىل_ههللا

 ىل اد اهناوهلةلائ راق تمأن م ىلان أن ةردأ هليا اوهلةئ دس وأ ا.مدسل وجدت :لكدانالوشد ومالسلا كرم ك

 سفن لكى سفن ىلع تبل اىناالولو دن وةعشدحو نه نيعيسس ف هتعفشو ى ةرعةماقاوك اول همْزلأ هر هد نمت سم

 ملسو هيلعدللا قون الوعر رع تول +:هللا كر قي فراجلا تا (جرتأو) حور تضبةاسل نوملاةقئاذ

 موب ساراس اهنا تاكد ةقاو هلو ةصةرمشع ىداسحا ًارف هلزغم3 داضعيذ.ءافارفسدارأ نءهلاق

 لوح ا هتلاو» لأ رق نملاقلسو «راعهللا ىلصىنل اناهنعىلاعتهّللاىذر سنأ !نعى وجا اوىدعن .(جرخأو)

 ارش ءهنعا<و تاس رش هل فرح لك ,هلهللا بنك باتكلاةعافنأ لك :ةالصلا ةراهطك ةصةنامةراهط ىلع 3

 | *ل|نمةءارب ىد و ةصنيثالثوانالث تاز هلا رفا مون افرع ناسا 0 انش

 5 هسيلاولئةلاز اذ 2 ا او تال 0 6 المال ةرضعتو

 جدو ا را -تالئرسو لستات لوس ل

 هل رلاو» ىله تا هرم شعاب وكم ال-صلكرب د فأر قوايغ تاني دىدأو هل" او نعافعع نمءاش ثمحنيعلا] ازوطانم

 ليغ او شل اوبأ (جيرخ و١ نهاد اوأ لاقهللالوسرانن هادداوأ ه:عىلاعت هللاىذرركبوبأ لاقفدحأ

 مماقلا اب اياولاق مالسلا اوةالصلاا هيلع بال اىلارييخدو ميتت أ لاق هنءىلاعت هللا ىذر سن أ !نعىدنقر 0 ا

 ضرالاو ناخد نمءامسلاو رانلا سول نم سشلتاو نوننمأج نمعذأو اوبال ارو نمةكت الملا ىلاعت هللا قاح

 دحأهللاوهل5 ةروسل ا هذ هبي رب ريحمأنأ اقمال_سل اوةالدلاهيلعىنلا مم لفك رزءانريشأف ءاسملادب ز رند

 نمر سل دج اوفك هلن ؟لودأو و نأ :/برعشالولكأت الو الاب س أ روصأ اهلا م »شن: 9 نسدأ

 ةرخ || 7 الوايندالورانالوةنحر 5 ذاق سناةرو سل اهدهاَمل ارنا ضرالاو تاوعسل اكسع؛ هناكمل دع ْئثهقاخ

 نيثالئاهأرق نعءو هاكحوالا ةءا ارقبل دعتامتالثاهأر د 5 نمهصلاخا مئات سعدنا مالا لالحالو

 سودر هلا نم نكس ا ةص ىئاماهأ رد ن#<و لاقام ىلءد ارنمالاذ_ةمولا: ةدلا لهأ نم_أوإ_ضغن لة رم

 نعرانلا نبا )ج مجأو) راكخلات عفنورقفااه:عءتفن نام ثالث هلزنمل خدي ني اهأر ةن هو هاضرتانكسم

 ّظ د .دح ا مهيوامني كابي ةيتاوا لالا !هنءممالسلاو ةالصلا «ملعىل !لاقلاق :ذعهللا ذر سن أ

 00 مجرد -اهتلاودلقو هتادجلابةمناثلا ةعكرلا فو تورفاك) مم ابل رهللد+ا,ىلوالا ف

 هنا اوه»لقامهفأر ةف ني ةعكر ىلس صن ملاقامهنعهللاىذر سابعزب ان ءقيببلا(حرخ والاول نمةسيحلا

 اهأرد ندو ةنكل ا قرصصق ةثامدل ىئد ةال_صريغىفاهأ ارذن مو بهذ ن منجا قرصت فل هلى هه ني مالا

 هيلع ىذل أن نءعهنعهللاىذر سن نع © سا «رضلان با (جرخأو او ) ريدخاهم هناريص وها هأباصأ هلهأىلا لخداذا

 ةرمنب رشءوباتكلا ةئافب ةعكر لكى رقبة ر 54 ” الاءاشعلا دعب نيتعكر ىلصن ملاقدنأ مال_سااوةالصلا

 ننس ,نضلا نإ اواووصتم تي ديعس ( جاربشلو | ةئلس الحا امه ارثي هنا فني ردت هلهتلاىنبدح أ هللاوه لذ

 رغغ: صني ةعكر لك ف تاعكرع-ب راف: ىنثامدد هللا اوهلذأ أرةنملاقا مهنعدللا ىذر سابع |

 هنعهللاىذرىطومسل اماماللروث. ااردلاع نمل“ انك َه رسم ني سلو ا بةمسم ني سجن نس 4 هام بوفذ هلهللا

 مةيلفةجاح هللادن عدل ناك نم مم و«سياعهناىل_سهقلالوسرلاةلاق اههنعهللا ىذر سادعنب اىلاهدانساب و

 ةعكرلوأ ىف أ رتيةدجاوة بلت تاعك عب نأ ل شيلند نا ءازال عوف موقي ماديدتاوضو ادي

 ةعكرلا قوةرم نرش ء دا هلئاو هلذوةرمهثلدجلاةناثلاةعك ىلا قوتاسزشثع دا هتاوه قوق تنتتزيلا

 هللالوسرىلا كش ىذإا

 0 ا

 0 اال انم

 رافغتسالا ةضنكو ى
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 وه الاغلاال ىذلاهّللا
 برونأو مويقلاىملا
 دق ناكتاو هلرفغهيلا

 تاد فدزلانم ر
 5 وعم ت تامّالث

 ناو هلرفقتارص سج

 زعلادب زز*ءهملعناك

 لوسرادء:ل 3 اوصع

 سو« لع ةلبا ىل_صددلا

 بر دحاولا سلمنا
 كنا ىلءبتو لرفغا

 بد هع ةرمةث امتدح

 مم رلالوق نسحأ امو
 ىلاعت هلا ىذر مث نم |

0 

 هيلانوت أو هللا غتسأ

 لباب ذكو ابنذتوكمف
 بتو ىلرغغا مهالالوق

 ضعي مهف5سدلو ىلع
 ىلءرافغت سالانأانتعأ



 ايذكت وك, هحولا اذه
 اذاهناؤ تاذو_هلب

 الو هال باق نعرفغتسا

 ةرغغملا باطرض قس
 هساقب هللاىلا اهلنالو

 هبامعع بنذ كلذتاف

 لوقك اذهو تامرحلا
 جامع ا رافعتسا هعب ار

 امأ وريثكر اغغت ساىلا

 موهنلاىلا بون لاق اذا
 بذك هنأ كشالف بان
 ةررفسغملاب ءاعدلا امآو

 تاك تاو هنا<د وّلاو

 اًةقوفداصد دةفالذاع

 رثك أ نذدؤاءدلبةبف
 نأ كشوب بابااقرط
 5 راك اكل عع 4 و جلب

 ق ملس و هيلعمللا ىلص

 ةثامهنمدحاولا سلخ لا

 لاق نمل« .عطق وة

 هبلا بوت اوهللارغغتسأ
 رفدةناكن او ةرفغم اب
 ثالث 1 هادا نم

 تاس هتان تاج
 ْكي-سفئلرتءاقءاطغلا

 دهزلا باك َقوبواخام
 كن اسلدوع تامقل نع

 هلل نافىل !رفغامهالاب
 الث اس ن ومفدرنالناعاس

 ميانعلا تارقا لف ) «
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 || ةسنيعي رأ دحأ هتلاوهلةو:صهتندجلاةعبارلا ةعكرلا فو :صنيثالثدحاهللاوهلةوةمهتيد+لا ةثلاثلا

 هيلع ىنلا ىلىلصن و ةرمنيندهللاوه لذ قي نييمد" الا مالكب ماكستي تألق ةالدلانمغرفاذاف
 1 مةرص نين ميظعلاا ىلع اهللابالا وقالو لو>-اللوةب ورص ني سجن ر فخ سل وه رض نيس مالسلاو ةالصلا

 هدرا رغتاك ناو ىلاعت هللا هانغأ ١ اريسقفتاكتاو ىلاعت هللا هاضق نيد« بل ءناكناف «تجاس ىلا عتهنل'لأ

 لأ سفدلو هل نكي ملتاق هلهليا ارفغب هيررغغت#سا ئءامسلانانع غلب دقامبوفألان مه4ملعتاك تاو هدد رغنع

 مالسلاو ه ةالصلاهيلعىنلانع(ىور و) ىبسنلابقانمىفاذكهءاعدلاعت هنلاب اج هاعدناو هقزرب نأهّنلا

 نءهنعهللاىذر ىسراغلاناسإس(ىورو) هداز خشىفاذكد_>أهنناوهلقنآ ارقاارووارونئ م لك-اتالاق

 "هياهيفثيس ةكسئالملاترماموتوملاتا اركسهيلعهللالهس ىسركلاةب أر 1 نملاق هنأ سو هياعهتلا لص ىنلا

 مهكر ىلءاوثحالارشحلا ةروسر 4 ”اءاورمالو اودعسالا»_ًاهللاودل-ةءاورمالواو هالو ىمركسلا

 ةروسل اهذهةءارقنا ثيداحالا فر هتش :ا(لوالا) ءوحو هلال اةروسلاهذهلث ةاضفىفو فراعملا سمس ىفاذك

 هناغموهناذةفرعمتادايعلاو عت ةارسشلا ع مج نم قرشالادوهةملا نا همف ىئعملالعلو تار هلال دا ارلدعت

 لتةروسامأو نارقلاثلثل 0 تاذلا ةفرعم ىلع هل جشم ةرو سل اهذ هوهلاعفأ هئ رعمو

  لاعذأ |]ىفام اامنمدحاو لكو كلرئااولعفلااماتآر ةلانمدودقلان النار ةلاع-د رلةلداعف نورفاكااهيأاب

 نولقلالاعفأ ف هكر جن .امنايبل نورفاكسلا هيأ ان لقةروسوةعب رآماسقالاةسراوخلالاعق آفوأب واَملا

 ثورات انا[ لك ع اتانروسااثكرتش سلا اذهنمونار ةلاوإ رىلع ل مشمةقيقحلا قل اكف

 5 ا ةدحا ولك ناثي .نمنانءا بل و 1 يع د هلتو

 الا 1 را ارو ءضصار ءالاهسزالب و ىلاعت قايلاغتشالا هناي ده دست قا اودىلدو

 هجولا)هيقيلبالاملكن عدوبعملاةءارد دمها دح هللا اوهلدو ني دوبعأ ١ ارثادنعساقل ا ةءارب ديف «تورفاكلا

 ىلاعت هلوقوهللدلاو ىدصه لك آر ةلاق ةروشف ا ؟نماريتتلاكن .ارمالاةدصا نوكلردقلا ل كا 0

 مانعأ نأ ىلءتادةيلقعا !لئالدلا نأو دو (رخ 1 ديلا هليضفقل اهذهاهل تام> مرحالفدحأ |هللأ اودىلد

 مظعأت ناكفةروسل ا هذهن ,ملدعحام اكلذوهنان ريكو هلل دل لال روش اريذت ممهملق توك نأ اددعل اتا>رد

 اهرغصلا مخاىهو ةيسصاخاهل ةروسأ نش كلاتلتر ىدبلا اسي ةروك دمى اعت هللاتافصذتاثناف : هروس

 تراثماكلذلف هذهبادءأ ارمضاسىلاعت هللا لالح رك ذنوكمن لوقعلل ةمواعمبولةلافةطوف قبتةروصلا ىف

 (  ارانوالءلصالخالاةروسةءارقموادم ل ئءاضفىةدراولا ةدوعلاثدداحالا ل دف
 0 راك ك يلع .وهيلعهللا لصلاة فلا عتدنناىلاهيب رقت أ ام ىلءىئادخ ب ونذل اريثك ىناهتلا لو سراب ل رلاقو
 لدواعي لوجرتاابعمتلا ىضرغسشل اع(نءعو) ىلاعت هللان ا : رقت ”اهئاؤدحأ أهنلاوهلق ةءارق

 دعب دحأ هلئاوه لقأ اردن ومهم ىل صد لج رلا ناكو دنه نب موثلك هللاق الحر مجلعاريمأ اسمو هن رمسث عب

 َآ

 00 اتا طج 0 لا م ع

 0 ىلا لمتملادتسلاب ود»# اوه بل اس هللا تامالسل الملا

 (ىورو) ماعملا ف اذكهنجلا كاد ًااهابا كلم>-ل اقددأ |هللاود لذه هرم 1 ىنالسو «ءاءهللا ىلصهتلالومرل

 ءامضو عاعشاهلامو رسمشل اثعاطف ١ كوبت ىانك لاق هنعهلل'ىذر سنأ انع (ىو ردو ةنملالتدياهأنا

 | ةكتتالملانملزغي نأترمألاق و مالسل اهماعلب ربج لزنذ الكب معذ طق ثالذ ل وهل ل !تالد ىلعاهاش 1

 كي وبس

 ْ مالسلاوةالصل اهءاعلاةف مو هيلعهنلا ىلصةتنالوسرل كا ذا ورك ذاو ءج را!ذاهريغىلادوعنالو ةعافلا

 ٍْ كحل ةفاهح اهلا لوسرايلاقذدح أ هللاوهلقهتاولس عسيجب فأر بلح ر تاك لاقهنعهللا ىذر سأأ نع
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 لابلالارف ضرالا ىلا ه-انح برض مث هماعىلصت نأكل لهفةب واعمنبةد واعمىلع تو ديفا ذل ثوءبس |[
 بء ناك مالسا اهماع لبر لاقت خلنام غلب ملاق م هياعدراكصأو وه ىل هذ هيلعف هرمششم هن اك لوس رلاراصو ||

 لا دا مو هيل عهللا ىلص ىنلا عمن اكمالسلا هيلعلب رعجت أ ( ىو دو) ضصالخالاةروس

 وهل ةهنءارق ةرثكك و هسفن ىف هبعص» لاق ةلمضفل اهذهلاناذاعمالسل اوةالصل اهيلعلافكدنعهنماندنعروشأ

 دمدايدحأاب هلاانكلأسأ لوب ووعديالسجر موسفرمسملا لد مالسل اوةالصلا هيلع هنا( ىور و)لدحأ هللا
 نبلهس نع (ىور ور كلرفغت ام تالث مالسااو ةالدل اهياعلاةفدح اوفكهل نكمل ودون ودل لن اي

 ناكتاملسف كم, تاخداذا لا ةفرةغلا هيل ااكشو مال لاو ةالصل اهيل ءىننل ا ىلا لجرءاجلاق«نعهتلأ ىضر دعس
 ةدحاوة صدد هللاوشلد 1 اوهلسو « للعدل !لدىبا ا ىلع لسمك سفن ىلع سفدح أ« ف نكي /ناودحأ هم

 سايعنب نع (ىو ر وال هريغو ريبكل اريسغتلا ىف اذكهن اريج ىلع ضاف أ ىتحاقز ره.لءدتلادازف لرلا لعفف
 نيتسو:ثامثلث ىلع شرعإاث ارءاوسل اىلاى رس 1١1 لاق هنأ سو « لغتنا ىلص ىهذلا نعامهنءىلاعت هللا, مدر

 لك قوبرغملاىلا رمد لا نمءاردص فا ارمشعانث انكر الكت حت وفا[ ةثامثاث نكرلاىلا نكر ل' نمنكرفلأ
 امه دو روان ل .أن وان رانتولوقب ةءارقلانماوغرفاذاند> !هللاوهلةتو رقي ةكتالا نماغفل ان ونامت ءاردج

 نوبممتمالسلاوةالصا اه.كعلاةكاذنءاو.عتفءاستلاو لاحرلا ن مدح هللاوهل درة نا ةءارقا هذه بوث
 مالسلا هيلعلب ربج انج ىلع ةيوتكمد -اهللاوده لة ناهد.د ىسةنىذلاو لا ةفهتلالوسراب 'اولاق ىبادعأاب

 نك لو مالسلا «يا2 لف ارسا انج ىلعةب ومكمدإو لوداب مل مال سل اهماعل ئاكمم حانج ىلعةيو ةكمدمدل اهلا

 لب ربح ناو ىلا ةهااءاطعأدح ا هللاوهل قر قنذ مالسلا هءلعىل.ئار زءسانج ىلعةب وةكمدحأ اوغك هل

 داون لو د1: مل رونزلا ىفةد وةكمدعلاهللاةارولا فةب وةكماض ا دح هتلاو هلة نا هدس ىف ىذلاولاقمتلا

 ارك نم باو هللا هام ءأد_>هتلاوهلتأ رةنف نارقلافةب ودكمدحأ اوفكهلن كم لو لالا ىف ةب ودكم
 مل اولاق ىلا اانوبهعت امالسا اوةالصل هيلع لاق كالذك اويهعتف ميظعلانارقلاو رولزلاولمختالاو ةاروتلا

 رعاه ىل عذب ول كمدععلا هللا قر ددل اركب ىلأ ةبمج ىلعةي وةكمدحأ هللاو»لةن اهدي ىدفت ىذلا ولاقد

 ىلعة بح ىلعةب وتكمدسحأأ اونكهنكلمو نروذل !ىذنامثعةبج ىلعةبوتكداو وداد /ىوراغلا

 ىضر ىلءونامةعو رعورك ىلأ باوث ىلإ«: هلل 'هاطع أ دح أ هلئاوه لق أر ذ نفنيعجأ مهماعهنلاناوضر ىذترملا
 مو هياعهللا ىلصىبنل انع هنعهللا ىذر ءادردلا لأن ءلسم( رخو ) بوما ..-ىفاذ ؟نيعج 0 مهنعدللا

 نم زحدحًاهنناوهلق لعف- ءازحأ ةثالث ) هعهق ىنععةمهعملا ىازلاديدْشتب (نارقلاازسىلاعت هللا تا ) لاق هنأ
 باوثةر وسلا ءذه ْئراتىامعب ىلاعتهللان ا ىنه:باوثلار عاب ن وكب نأز و ًازح هنوكهح .و ( نارغلاءازحأ أ
 ماكح أو ص هقءان ا ةثالث ىلعتارقلا نا( لبق و)ىوونا اهرك ذاذكرأ ف يعضتريغ ن٠نارق ا ثاثؤءارق

 قراشملا رشف كلامزب اهرك ذاذكىلاعتهللاتافصوهو ةثالثلا هذه د اد اهنلاوهلةوىلاعت هللا تافصو

 عاعشو ءامضي سوما !تءاايؤ لومدب لسور «يلعهللا ىلصهننالوسر مماذكل اق هنعهللا يدرس أن ع (ىو دد)

 ريغىلع : ريغمأمول سمتلا تءاطفرو هرب -مةنبدملا نيب و هنيب ناك امواهاث .ىذماعذ ثعاطاهر لرونو

 لاق ةريغم سعشلاىر أ ىل لد رمحاب مو هيلعهتلا ىلصىننلاهللاةف مالا هيلع لد ريج لزتف «لصالاهتثيه

 ةنيدلا,تامىئدللا ةبواعمزةب واعمتال كلذ ناكسف ةكالملاةه>أ ةرثكاهّنلالوسراب مال لا «.لع لد ربح
 وهل ةهتءارقدرثك, مالسسلا هياغلب ربجلاقف كلذ فلق هيلع نومي كال. أن يعبس«يلاهنلاثعبف مولا
 نآهنلأ لو راي شال لهلبزع - لاةف لاح لكىبءعواب هاذوا او هدوعقو ماتو هاش *ىفوراهنل او لهللاب رد اهلل 1

 مفرو تمدمناىاتءضعضتالاةنكمأالو رصد قبس لفه سان حب رضف عنلاق هيلع ل_هتف ضرالا ال ضبقأ
 اذك كوب” ىلا محرم هماع ىل ءذ كال فلأن و عبس فص لك ةكئالملانمنافصهفلخو هبلارظن ىح هرب رسل

 ( رارسالاة نزح 07 (

 نيب بطبخ يي بيبيبت7تتبتتبتبت7ل777ب7ب7للا

 اورذا(تاناو هنهروسو
 مول ىأي هناف نآرقلا

 هناكالاعيفشة مالا

 هناحس هلال وقيم
 3 م نهلاعتو

 ى 11 د نءدارقلا

 لضفأهتيطعأ ىتلْئسمو
 نالئاسلا ىنطعأ ام
 ىلعهللا مالك لضفو

 لضفك مالكلا رئاس

 و <ةا> ىلعىلاعت هللا

 تارقلا اوملعت ىرم
 تارقلال*«تافدؤ راو

 هرماقو هر قف هماعت 1

 اكسم ئله بارح ل دك

 لك ىف هحبرحوفب
 هلعش نهى “م تلكم

 هفو_-فوهو دقربو

 ىلءئكوأ بارحل
 بح ىف سد 010
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 || وسم هللا لو سرى لاق هنعهتلا ىذر ىلهناءلا ةمام ا بأن عقهبلا (جرخأو) ريبكلاريسفتلاف |
 < ٍلعدتلا ىلس هللا لو نر رقت ىنزااةب واعمن ةيواعم:زانجدهشادجتايلاقفلوبتا ناو ماتم بلك لص

 عضو و :ءضاوتفلابحلا ىلع نعالاه-انج عضوف ةكسالملانءاغل نيعب-فف مالسلا«لعلو ريجلزنو ملسو
 ماعلا رادىلا هللا اهؤرشة ني دملاو ةكمولا مالسلاو ةالىلاهلعرظن ىدتعفترافنيضرالا ىلعرسسالا هحانج

 مالسااوةالصلا هيلعلاةغر الق مالسلا مهلعتكت الم اول ريو مل-و هيلعهللا ىلص هللالو- . لع ىلعف
 لثالدلا ىف قهبلاهاور' ذك ايشاموامك ارواءاقدح" هتلاو»لةةءار ةدلاق هزت هذه وا , واعم عاب جلد ريجأب

 هللاىذرىز راانء ةب واعمتاهننالوسرا.لاةذكوبت. مال بل اه« سماعلت رج لزت هنأ ىناريطلا 0

 هرب رسل عرف ضزالا ىلع هحانبرضف منلاقهسباعىهتف ضرالا ا ىوطأ !تآمأةنإ داى تام هند

 كردأم مالسلاوةالضلا هيلعلاقف عجرم كاما نوعبس فصرت ةكئالملانمناغصهفاحتو همملع لصو
 تايبلاج و رفاذك لاح لك ىلعو اد_ءاقوا اقوا .هاذواثاحاهاباهنءارقو دحأ هللا اوهلدهمعلاو اذه

 توعىذلا هضرصص ىف د ؟هللاوهلذأر ةنملاق ملسو هيل عهنن | ىل هللا لو سر نعم يعنول او ىناربطعلا (ميرخ او)

 قاذك ةزحلاىلا طارصلا نمهزيحت ىت-اهفك ايةكئالملا«_ةلجوريقلاةطغسخ نم نمآوهريق فنتفد له.ف

 ىذلا هضم ىدح هللاوهلقأر تن ملاقرلسو «.لعهتلا ىلصهن'لوسر رنا ىبطر 3 رك دتلافو) تاقثالا

 ىلا طارصلان مو زيك ىدا متنحاي ةمايقلا مون ةكنالما هتلحوربقلاةطغضنءنمأو هربق ف نتف لهبف نوع

 تامهمن فون ىذل' هضص ىتناسض ثالث ردا هلل اوهلقأر 00 اوفلاىفاذك ةئملا

 انهتءارقدتعب هضرخل طل: هتومبر قيل ولو مهر وبقى تول. الءادهتاوقامنيلا ىءاملعلاهدعو ادهش
 | لوأ ىلع ى عسا نأ ىسن نملسو «يلعمتلا ىصهقلالورلاقلاق هنعتلاىضرهلا دوعن رباجن ع(ىورو)
 اذهاهللارفغلاة فاهم ىت-اهؤرقب شو لما لسئللا عمم ةغرفاذار-اهللاوهلقأر رةملخ هماعط

 | ىتثا طعيلفراغلان مهسفن ىرتشل وهنبدىدؤد تأ دارأ نءلاقهنأمالسلاوةالصل هما ءىذل نع 8 دو)

 هللاوهلق ةمشلًارسش-ىبثاأرق لفلاقتلاة فك ةمهردلا لن 90 نمو هللا لورا هلليةفمهردفل ار شع
 بوذا مراعار ةفيىلاعتهقلانافةيمتلا عمد هقاوهرلأ ارد ةنمنآ (ىور ر) نحل اريسفت ”ىناذكد-5

 رغغب يىلاعت هللانا (ةب او رو ) :-نيسجن

 [ه4

 هنسنيس# ولذا من !لك اكل

 : *(صالدثالاةر قس كارم ارسال تابلقلار وهط ف صاوحلا لهأ لاو أ لدف (
 : هدد ماعم مسع وهردب ىلع فش ونت ”ذوعملا عم صالطنالا ةر وسأرشب مالسلاوةالصلا هيلعتاك هنا

 صالدالاةروستءا اردو ( ةبدرغرارسأ 0 اذا مو“ كلادذع

 .ةءارقلا ءانث أ ىف ندلامالكت لدم النو اهريةنودطةفاهلو ف ةد>-اوةل ومس دحاو ساد: ةد>او وامن

 لكنمنم'وريخخ لكل انا تءارق ىلع بط ا ا ال رك ذاذكمظعالا مسالاوه

 ها اع راشل خش , و ىسمتنا ىو ر ناشط ءوأ عبش مءاجوهواهأر ق نمو ةرخ الاوان دلا فرش
 هاوسامتاو عارتاو عاد. اوداحا ىلحت تادو>وملا م. دج ىفهلىلعتن قا ىربنأ هتمالعو ىلل باب ماودلا

 هنوكسإ وهدحو نمددع<:كر حب ىلاعت هللادحومف تادو> وملاةنسل ا هيف تاك دقو هيفدوجولا عون مدحول

 روع اعت للادحو اذهفهدمدع مسال ئثنمناو نوإوةبىلاعت هللاهلكق اقل اتناكت اوهد وم نمددع

 قحلا ىلاودهاشءالؤهف دب رعتلا ةفيطاودي رغتلا نط ابوديحوتلا بان ةوهذ هدول منمرسب وهدحو نم
 صال_لادوح وصال الار وس 7 ذةقيقح مهضعبلاقو-غالكب وتاسللكيديحوتلا اراهط اى ىلاعت

 ةكئالملاو ودهالا هلا الن اهتلاده_.ثىلااعت هلل لاق سافن ا ةثالث ىلعت ارقلا اردن ىذال صاصةلادنعءتوبثلاو

 0 هللاة ج .رة.اعىنودلا خال نيلصاولا ةب ادهىفاذكصالخالا ف ىلعتتلا هَةِمَمهذهف طسقلاباسكاق معااولوأ و

 كا : ىناسو رلا ضعبفدي راادادعتسا بسع ةظةقماا ىف ةلقي ا ماا نحو رلانا(خيشلا لاقو) ىلاعت
 |ةنوستاةسلكتت مهضعبو : ةرملاروف قربكى أد ١ مهضعل وفااخلاا ريا للثمىان مهضعب واذا رون

 اماحح ١
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 |6686 7 , ا ا

 مث 82 ١لاو نحب اا عفر هنمدب 7 ا دار 00 تاغال فواتدإ

 تاضايرلارارس ةىفاذك ةدايزلاب وأةرمفا 5 ضالخالا روس موا 5 1 00 ْ
 اذاواوركساوف رشاذافابارش 0 (ىودو)
 اذاو اولصتا اوادواذاو اوإ_دواوغلب اذاواوغلاوراط اذااوراطاوُاطاذاو اوثاطاولا طاذاو اوباطاو كد

 رذدقم كل امدخع قىدصدعةمىفمهواك وأم اوراصاوهب اذاواوةءاوذفا ذاواوئف اولدفتا اذ اتا اوما

 0 اون رمان اذاف هّنك ةرعم ل هالو ااي ارم ةىلاعت هان 'لاقهنأ مال ل اوال كل اهبل ءةنع (زخآ !ثيدحفو)

 اوءاطاو راطاذاو اوراطاو ثاعاذاو اوشاعاو تاطاذاواوشاط اوماه'ذاو او ماها اوماقاذاو اوهاقاون رطاذاو

 اا وادتا اذاو اولصتا اوادواذاو اوادواو دا ءاذاو اوصاخااولزن اذاو اولزرئاودحو اذا اواود> وأو وهلطاذاو

 قدمالةرامالاة إو ىفازكح مهب وىنيب ,قرذال او ةباذا اواوةباوتفاذاو | اونفا اودقف اذاو او دف اونا اذاو

 ريطن هن "اك ىلاعت هللا هجر ىنائبل اناث ماثملاف ىأرت زهر. ل(ىلاو نأ حو د هرارمسأ ىلاعت هللأس دق نامز كا

 58 اودى ةءارقةرتكو رك !اوريدلاب لاقف فد رسم ا هلزنملا هذهتد>وْئثىاب هللاةفةك# الملا 2.

 تدل ءسيلا عما همتك نمو هيف كالوهلانةيعحألوه داسحو هود عت نمطغسوهداصوهض هرغ لرد نيلسرا 1|

 أ 3.4 ناو لالا هرضح منا ىلاعت هللا هاش ناك ض مم ىاي ضد انو سس ”اكىلءت اره

 تارقلا صاوخ ىف اذك حودمتو نسحوهفر اربالا ن مبئاكلا

 ىلءوة<ةودو اددعءنوتس وتس علض لكن م لمح رأت ربك هدو>و ىلالجلا اسولا كاسم !قذولا اذه

 بيغل !نمتاحومفل اوةرصنل اوهوقل اوةراهملاهلل' ةاطع اهل و هبت5كنمو ص الخالاةروسةيصنيث الثو هن د18

 ن.الا ىلعو ىصخت الودعت ال عفانملاودئاوذا|نماهريغو صالدخالا ىلعتايئلاورارسالاو ىئارغلا نم قاثلاو

 هلج ارضع لنا ىلا «تهنلاءاغش مايأ ةعبس ض رملاهيرمثن و هتك ن مو نجهل اوءالبلا نم اسعاد ةيفاعلاو

 اآ : 2 . - د 5
 2 -1 حا 21

 0٠٠٠| ٠١1|١

 قش ا
 ٠٠١+ م5٠
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 تافاهو رفا سدوم

 ايكو ةكر :اهدحلأ
 اهعيطتسن 0 ةرسح

 ْئش لكل م ةلاعبلا
 نتارقل ١ ماس 1 ماش سس

 نمسح سمد ةرقملا

 لخديم السيل اهأرق
 ل هدد ناط.شلا

 ما اراهتاعأ ارق نمولامل

 مدد اديس بحد
 تيطعءأب ح مايأ ةثالث

 لّوالارك ذلانمةرقبلا
 تي وارحزلا اًورذاس م

 امافتارمعل آوةرقب
 2 اعلا مول تانتأت

 وأ ؟ ناتماع اهم 13

 واتاساءع امن 13

 ريطنم نام درق اهاك

 نءناحاحت قفاوسم

 ىسركسا !ةر اه مام ماتا

 ىآذ ديس ىه دو هلبا

 الولام ىل# اهعضتال

 رقما ارخ لو رلا
 لامل ثالث نآرقتال



| 

 ع(اهصاوخ نامو سا ةروس-لءاذذىفةد راولاةهمعلاث ثدداحالا باب )*

 تعمساسإف ماعغلابضزالاوت اوعسلاَى واخ نأ ل بةسد و «ط أر ةىلاعت هللا نا لو <:اعهناا ىلص هللا لوسر لاق
 اذكاذم ملكتت ةنسلالب وطواذهلّمحت ناوجال وطوال اذ هلزنب ة مالو وطتلاة نارقلا ةكيتالملا
 نسل هر وس لاق هنأ لسو هيلعهننا ىل ههنلا لوس ر نع« :ةىلاعت هلل اىضر م هد و هو ا

 ثيدحنمىذمْرتلا (ج رخأو) مانومىلءاهؤرقا هلرفغال ةرخ ”الارادلادب ردح اهّورةبالنارقلا باق
 بّتكس ا رقنءو س:نارقلا ب لةوابلقئث لكان لاقرلسو «بلعمتا ىلصونلان ءهنعىلا«'هللاىضر سأأ

 ستناطشاهبب رغق

 مه هللاثأ سهم

 نيب "اب ةرقبلا
 نطل لانا ا ىطرت روز ره ىلأث ب لح نم ىو اريطلا )ج رخأو) تاصرعشءنارقلاةءارق رقاهتعار هد هلدللا ىذل'هزنك نمامهاطعأ

 نع اذكو مان ومدنعاهورئاقهينؤ نم ارغشملا 'هجوءاغتب اذ ل فس رق نملاق هنأ مسوهيلعهللا لص ىنلا || نهولعتف هشرع تح

 ةالصلا هبل غىنلا نعهنةىلاعت هللاىضرسنأ 1تثد : دح نم ىنارعاطل ا( جرخأو) هنعىلاعت هللا ىضرراسن نيل قعم مكخءاسن نهولطعو

 نءبدالاف ىراضلا (جرخأو) تاقثالا فانك ادهش تامتام مث ه]- ل لكس د ىلع مواد نملاقهنأ مالسلاو ا مءاننأو

 قاذك هلار اروفغم حبضأ هلى س ارق نملاق هنأ مسو « ل عهللا ىلهىب: لان عهنعىلاعتهتلا درر عن ١ نم ءاغوو نأ اردو

 رفغىلاعتهّللاهجواهمزي راهأر قنة س تآرقلا تاقواباةئث لكل تا مالسلاو ةالصلاهباعلاق ريغملا عماجلا | عيستلزتال ماعنالا
 لزن سد توما كلم هيلزن اذا هدنعْئرق مسماعأوةرمنن رشعو نيتنث نآرقلا ًارقاسغاكر حالا نم ىادعأو هلهللا هيلعدتلا لصدتلال وسر

 هنزاذخ نو عمادإ ول سغنودهش وهلثو ورفع مسا وهماعن واصف هوهصهر دن ندد نو ةوشن كالمأ ةرسشعف هر لك ميشدقا لاق ملسو

 ناوضر هيي ىتح«-ورتوملا كلم ضبةنلهتاركسفوهو سرق ة!تماعأو هذفدنودهش و هيلعت وامن و 52 الا ننقروسلا هه
 ىلا جاتحيالو ناب روهو هربق ف ثكع وناب روهو «-ورضبة ب و<4 ثارف ىلءوهواهب رمشد ةنملا نم ةيرش [| سم قفالااودسام
 0 وول تارقلاىفنا (ثيدحلا فو) ناب رودو ةنجل ا لة دب ىت>ءامنثالا ضا.- نمضوح اهأرت نمنبحلا

 ةرخ“ الالن : واهأ هنع فدو نن رادلاريذياهم-اص معتلاقةمعملااموهنلالوسراب ليقةمعملا عدنا هعماس 2 ارفغن وأ نم هلءاضأ ةعجلا مول

 فو) ةحاح لك هلىخقت وةوس لك اهمداص ع 0 ا راى 5 ةةضاةلاوةعفادإا ىئدو نيتعجلا نيدامر ل

 ماهتكنموهنلا ليبس فران دف أ |ةقدصن باو هلتاك اهعممنموة دنع رشح ثادعاهأ رق 5نم (ثب كادي ةلسل اهأرت م

 ارق نمثد دخلا و لغوخأدلكمنم عزو: وةجرشلاا و ةكر فلور نفل ًاوءاودغل هفوحتلخدأ مرش

 ىسك ىتح حرف فلز لحب :,نيدح سد ارد 3نم هنأانغلب لاقريثك نىك ن ءو هلارو ةغم ص هلل فسد ةر وس

 عئاباعأر قامةكرب نب رشعاهف نافساؤرقا (ث.دحلافو) عبس: وح حرف لزب ل ىسع نيحاهأر قنمو
 حيرخالا نوه ماهر قامو نمأالا ف ئاخاهأر قامو ونال بزرع اهأرقامو ىستك !الار اخ ارمادو عش الا

 اموهنعففخالا تيمدنعتنت ردامواهدح .والا ةلاضال تلض ل>راهأ ارقامو» رفس ىلءنيعأ الار ةاسم اهارقامو

 رياقملال خد نمثي دا ىو 4تئرق 0 سب( ثيدخلافو) ٌئربالا ضن ماهأأ را ىورالا ناشط ءاهأرق

 نع ت”دانساب (ىو د١ ناببلا حورفاذكتان .حاهيذ نمد »به ناكوذ مول مهن فد سب ةرو ارقو

 ىلع اعدو نه .رمااهءاذا ىلاعت هلودىلا سير وسارت ممسهعىلا ءتهللاىذرابعت/او قددصلار كب بأ

 دكمول هكردي را نوأ ليل فس ةر وسأرق ةنممالسإ اوةالمل هيلع( (لاقو)ك لذ برحدقو هب قسااهر 1

 ىدب : ةروسل تارقلا فنال ةرسو «يلعهنا ىلص ىلا نعاثي دح بيب !(لقتوإ فراغلا سمت قاذكبنذ

 ساىهوريضموةعسر ن مرتك أ أى ةمايقلا مول «اهئراقعفشيهتلاددعفي رش 2 ااهحاص_ عدي ىلاعتهتنادنعةزيزعلا

 هيلع (لافو) نينذوغملاو رشاارخ اوس ءروسن منيطايشا !ةدرم برت مالسلاوةالصأ اهيلع (لانو)

 نعهنعهتلا ىصر نسحلا (نعو) سد ىهوال لهب لرغهوا را خشي ةروسنارقلا فنامالسلاوةالصلا
 هنعو هبلذ نم مدقتام هلرفغاباسةحاواناعااعبج هليل ق تامدلا م -و ساهر وسأرق نم *ملسو هيلع هللا ىلصىنلا

 هللدل الاقهنا مالسسلاوةالصلاهبلعهنع وبنذذئمو هكر ردي رامو ليل ىفامهأرق نم مالسلاوءالصلا هدلع

 00 للا يطق لس وبس ورز ركل لاوس نديم رك ًاوومرك أىذلا
 ا هيدينيب يسار ول فرح ل كت ىلمع أ املا ءديب ىذلالرابت ةيناثلىفو سب ةعكرلوأ ىأ اره نيدعك رهعجلا إل

 روذلان م هلءاضأ عملا

 تيبلا نيبو هنهباهف

 ادأرتنمىومقدتعلا

 ر اروفدل كناكشل # 1

 نمو ةكم ىلا هماقمن

 هربخ !نمتانآر ارشعبأر رق
 طاس 1ملاجدلاب رفت ً

 105 خوف سه 2س هياع

 هلت ناك ف هكا اةروس

 :تح.ومىلا <: مامدو

 نم تاءارشعب أر ث نمو



 در ١

 ز هوجو
 | ها

 011212222777 ب ب 5 يي 2
 ىفاذكاقفان مناك هيذ كش نمو الأ هّمدب لهأ نمنيعبسف عغشد و راذلا نمةءارب4بتكستو «:عد هئاتك خاب
 ىىلءالا( يرحخأ و)أ ريف سي ت ونش ل جر ىلعأرق هناريبح ند يعس نع سد رضلا نبا (حيرخأو) مظنااردلإ
 هلوهك توضق هّتحاح مامأ سد لج نم مالا سسل اوةالصلا هياء لاقلاقامهنعهتلاىذر ريد زل: نيهتنادبعنع«لامأ

 ىدح وأ ة رم نيريشءواكدحا وأت ارم عبس سد ةءارقب دس و جناقتالا ىفاذك ىرادلا دنعل_-صدهاش
 عبس سب ةظفل ( مهضعب لاقو) همركو هفطلب هتجاخ ىضد ىلاعت هللا نافاهريث أ: ىفةبمشالو كشالفة رم نيعبرأو
 ندالوقمال_-هلوق غلب اذاوّةرم ةرششع عم راادررك ملعل ارب رعلاردقت كاذ هلوذىلاةءارقلاىف غلب اذاوت اع

 مهلثمقاخ نأ ىلءرداقب ضرالاو ت اوما قاس ىذلا سياوأ هلو ة غاب اذاو ةسمةرسش تساهزركب مي-ربر
 عيسسترثلا اذه ىلع ةروسلا ار قنمونيعب رأوىدحا ع ومحلا غابفا هربش ىلا رب مثتا م عب رآاهرركت ىلب
 ىنلا نعد ريسغت قى اعثلا مامالا )ج رخخأ 0 مياشمملا نعةزاعالات ذخأا زكْشؤ و هةمووذأ م لدخ تار
 ةجر اأو ةذ أره و نيةبفلاوءاود فلا هفوجت ادد همر شو سب بتكن لاق هنأ لبو هيل عهنلا ىل ص
 جاز ماجاف سد بتكملف ةوسق هبل ىف دجو ن «لاق ىلع ند ترغعج ىلأن ع كر دتسملا فو ل غوءادلكهن عزت |

 تايلاوتم مان أ ةعبسامم رشو تام عبسن ا رفعزودر وءاع سب بتك ( نمز) ناقتالا ىفاذكهي ريش ٌتنارفععرب
 كسب اظفعللا بهتك( نمو ) ممافنلا ردلا ىفاذكنيعالا ف ماظعوهرطانن نمبلغو مهمام عوةدحاوةرممول لك

 لاحدلا رح ئاهرخ

 ظفح نم سا هرضا م
 اهو نءتاب مشع

 د م لاجدلا نم مصع
 نمش ء طفح نم ت س

 رشعلا أرق نمدمتايآ
 فهكلانمرخاوالا س

 ملاجدلا ةنَمْف نم مصع

 تالت ارك نم“ سد

 فهكلا لّوأنمتانآ
 لابد( ةحف ند ممل | تذايرا افتر ركن ادع تضر اهخداك ةعضرم: أ ص الاهاقس نمو ععسام ظفح ساو ىعجونارغعز و
 لاجدلالردأن مم ت ىسركلاه ياونيتذو*لاوةحئافلاةرو-اهعمبتكو عاجوالاو لاعلاو ضاسالا عفدلا ه5 ( نمو ) ىل عت هللا
 نمعفتي و لدلك مهيفاعب وهيفش ىلاعت هللا ناف ماركس اهئاسعسأو ماظعلاهللاتاى ايءافشلا تد ولا مرش دن ءلوقي ءادلاولاعلا بحاصا ممرشي ونكمأ تارطملاءاسجى ع: ودروءامو نارغدزو ل مجاز ماجاف
 تاريلا متفو نكربلاو ىز رلاو) س:صاو (نءوإ) انرك ذك لعسفي عرس نمناةجرلاو باقل ناقفخ
 فراعملا سم ىفاذكه .ؤةكرملار هاتف ْئم لكف عضو و ىتكت

 اهصاوخناسو غل !ةروسلئاضف ىف ةدراولا ةصدعلا ثد داحالا باب

 اهعتاوفهسلع ارقيلف '
 اهناف هعم ثيدحلا

 د هتنتفنم ةراوج
 نيساوطلاوهطتءطعأو

 جاولاوم مماوجلاو 0 2 0 2 !١ اولأ م ماوحلا

 7 راهو 0 راجن ءمرسمودجأ (حرخآو) انيمماصف كلانكف انا ارق مس مشاه لعتعاط اممىلابحأ ةءاو رقواهفامو

 نءىلعتلا(يرخأو)ةمبيدحلاوأ ارد ده لجرراملا لدي نل ملسو هيلعهتلا ىلسهنلا لور لاق هنعهتلا ىضر
 ىلأ ( نعو) ةكم خذ هللا وسر دم عمد هش نمي ناك اه”كف غلاةروسأرق نملاق هنأ لسو هيلعهتلا ىلهىبنلا

 عسداب نمثتاك اسغاكرحالا نم هناك خفلاةر وسأرةنءلاق لو هيلعهتلا ىله ينل نعهنعهتلا ىذ ربعك يا
 «.!ءهننا ىلصىبنل ان عىنغلب هنعهللا ىضردوعشم نب !لاقوريستل اىفاذك ةرهشل !ثحت لبو هيلعهلل !ىلدادمجت

 نوعل اهنا نمو ماعل | كلذ ىلا..5 هللا هاشفح عب وطتل اةالصف تا مردإ ل لّوأ ىف خ غلا: روأرقن لاق هنأ ل-و
 نيتعكر ىلصد ناضمردإ ل لو ىفامهنعهنلا ىذرقرب رهىلأ اوىرد1لادرعس أنا ورفونامبا|حورفاذك
 مالسلاو ءالصلا «.اعىبنل ا ىبعىل هدو تاره هرشعمامازت انا قب و لس مكلانظناناوةعتافلاةعكر لكى رق

 مسوتل ل لد ف ناضمرلاله هنو ردنعخفلاةر وسأر ق نمنيفراعلا ضعب (لاقو )ءا.حالا ىفاذكت ا صرع ا

 ةردخ" الارادلاو هتلادب رب

 ىلعاهؤرقا هلرفغالا

 بح ىف س مانوم
 امثىلابحا ىه حفلا

 ح سهلا هبلعتعلط
 كلملا كراست تاس

 لح رلثعفشة با توثالث
 «ع فاد ل ع : 7 م - . 5 7 - هو -
 ابيحاصل 9: 5 ف لانو ايؤرف لسو هيلعهتلا ىلسهنل' لو سر عسداب مول لكان ارثىلءمواد(نمو) ءرخ اىلا ماعلا كلذ هةر رهن

 و - سم أ ىيعضلااهأرقاذاوة رح الاوايذدلاريخ نمهتاقل «عسج هيلع خفو مهعمىل ءت هللا رش ون اوضرلا ةعمب باوث
 تذذو بح هرعجي ىتج | نيس رمش رودصسملاوأ هنبد ىطق نول الل اوأ» روم هللاربست رمعملاو ًاريصتن ان ولغملاو از ءلل لذا وأ ىوقاريثك
 ( ىورو) نارقلا صاوىفاذك للجار وسلا هذ هرارساب وهمركو هغطملب ىلاعت هللا هعفر بوركسملاوأ هن“
 نيدلارفنمامالا نعةلونمىهو (اهصاوخ نمو) ىسوتنا تال اوم مايأ ةعبسو أ مايأ ةسجنوأ مايأ ةثالثاف ةرم نيعب رأوىدحاو أ ة منير شدو ىدحا بوهزم لكم فداو بولاعم لكل يذل عيفلا ةرو أر ةنئياشملا ض ب نع
 مماهتن-ليمكت و ةعجج اةالصدعب تام مسسةروسا ارخ ؟ىلاانيبماهضذ كلانا ار قب ىلا عت هللا همر ىزارلا
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 حاتفاملوةيثابةرمت روناعو مسن دوةثامعيراىه ودع باس ىلء مسالا اذهف ورحددعب حافلا ممالارّمي

 أ يدا دك ةءار ةلاءانثا !قلدفن الو ةمث“الاةعلا ىلارهظلا ةالصدعب مانالار ئاس ف بيترتلا اذه موادبو

 1 هذ هرارسابو همركوهّتنا ل ضف. هدار 0 غ كردأو دودقملالصح انأةعب_بتمتاذاواهاغسشو

 00000 نآرقلا صاوح ىفاذك إل اًةر وسلا

 (قاذ زرالال .هةفاهصاو-ناسو ةغئاولاةروسلئاضفف ةدراولات ثيداحالاباب ) نمو ملكيلةىفاهنا
 م ج3, جنوه ىتفملا دعس لاقار.أةقافهبد: مدلل لك ةءقاولاةرو أرق نم لسو هيلعمتلا ىل_ههللالوسرلا# | هريقىفلح 1

 نءاهنعهللاىضرةمطافنعسودرغلا ( رخو ) ادب قتفم لةعقاولا ةروس:ءارق ىلع مواد نمر [ث د د> فو لوقت هر و
  نكاس ضرالاو ناومهلات وك 1ءفىدب :رجرلاو تءةواذاوديدحلا ْئراة لاق ملسوهياعدتلا ىلسهىنلا || تاكدلا لبس كلا سيل

 دوعسهنبا نع قبمبلاوهب ودم نا وىلءبولا وت نرد ا اوديبعولأ( حيرخأو) ريغملا عماجلاىف اذ؟سودرغلا
 مك ةروع ىلأرقب

 نموأ هردد ع نهود

 هسأرن مقود م هنطي

 دع ى-هذ الذ لود نك

 قىهر ريقا!ناذعع 25

 قفاه ارقن-هداروتلا

 سيطأورثك ادة ةليل

 ةروسو ةقاياببصا منال لك يقلل در 5نملوةن سو هيلعهتلا ىلصهنلالوسر تعمم لاق هنعهللا ىذر

 د تك لعبا ضدلاعاتشداوا (تاقناف) مدالو اهول# :واهورئاقىوغلاةزوسةءقاولا

 نءدذهو معلا سرد ىلع ةوةود عب هلل لأ ةدامعىلعةدعمول نوكب او ةوأ ةعانق ىلاعت هللا موةز رب نأ مهدا م

 0 اردنا سمار بل نم ماعلل ديالى ظام اا امالالاقو ىسوهتن أءأب رالفاثدلانودريكتاةدار ١ هج

 لهأوةنملا لهأ أنو نب رح ”الاو يلوا( .:تادارأن لاق قورمسمن عفا سن ني لاله(ن و) حالا

 لا ىشأ ةنهتو اذا ةماشو «نامس ءاامور ىفاذك ةعتاولا اروسأرقمافةرحش“ الا اًاينوامندلا امنورام ||

 هقز رب ىلاعذ هلا تاقا منعا اردن عرتفنالة ملا ةممانالا نوكست ن نكلو ةمنيسعب رااهورقم ه مول لك امون نيعب رأ

 ماقدالا م مسااوف نافاوقحتملالا ؛اهلعت النأ هل .ضفل اهذهل لم اولا هيأ كلىغبشي وسعتربغن 0 اواقزر

 |ىافعارسةرو سا اهذها نا (ملعا) روج م برش رض ةرمات 1 ! دًارصعلاةالصد عب اهتءارقاذكو نوذكملا

 هللا ىذردو سه ئب هللا دبعىل ءضرءنافءن نامثعنا (كاذنم) رقفلا ىو ْهءلاباطىف مع ةصاخو 7 ا اد كل

 42م -ةهروس درو | هلبا

 نماغى ذأ هنعمللا ىطردوءسم نا !هللامف كل انه ىلع «ةفنأ هللاقف هذخاتاه :ركف لاسم ا نمأ . امتد 0 ارز اذا هأ اف

 نع ررلاد ا هلا
 هلي! لكةعقاولاةروس ًاركنملوةنمل سو هيلعمللا لص ىنل اتعسدتوةغقاولاةروءا رقيب نهتسادقورقفلا || ى ذااو 0 00
 اصوصخ تاس تيضقدحاو ن سا ىف ةرمنيعب رأو ىدجااهأرقنمناءاذعلا ضعب لاقو ادبأ ةقافهيصتم ا عر

 نارقلاص او: ىفاذ قررلاباط ىف لافتا ْ تارقلا اد نز رلا سلط || "ياحي زال قلاب كاثي
 اهداوح ناس وكلا اةروسلا اذفىفةدراولا ةصمصلا د ثدداحالابأب 5 لحرل رد دبأ

 قد سو ءلعدلا لس ىنلان ءهنعهللاىذرةربرهىلأث ب دحن مك اخ او تابح ناو ةعبرالا 6 رخأ) ملوهبلعهقلاىلسوبنلا

 ثددح نمىذمرلا (جرخأو) الملا هدسىذلا كرايت هل ارخةىتح ل -رلت عفش د انيثالثةروست ار لا ل درا مل

 ريقلاباذعنه ىب هت هيلا ى هةعباملا ىدلاق هنأ مسوهلعهللا لص ينلان ءامسمءهللاىذر سايعنما نورفاكلا بح سم س

 قامناتددولاقهنا سو هيلعهتلا لص نان «هنعهللاىىدرةر ره ىلأث ب لدحر ءىكصإإلا (جرخأو) لاكش 0
 0 ه«ه:ءهللا ىذردوعسم نا ثد دد ن كاسل (جرخأو) كلااهدسىزلا كرامت ندو هلك اق 2س سم تنارعلا ما

  ىأةي اورفو زِمقلا باذءنماهم ىلاعت هللا هعنم هلل لك كل ال هىذلا كرامتأ أرق ن مل سو هيل هلا لص 0 0

 تال لك كلا. دسيعلا كاب + سا والا يعم يدرب ردلا لبق نيتعك رلافتارقت

 0 صنم هام ؟نونالثالا هاما 1 ا ا ءاجادا ب صالمخالاو

 4 راقلاهبردنعةمايقلام هول لداحت ةلداجلاو ةيصقنم اهنا هثي دحر مديعدنسم (فو) كرام” ىه دوةئدلا هتلدادأ نارسقلاعسرهتلارصن

7 

 جب رتازازادا سهوه

 2 ل 21 ىالإ||

 لوسرابسمتنآ ارقلا

 ًأرقالاقىلب لاق هنو ر فت تا دعت ددح "الأ لد-رللاق هن اامهمنعهللاىىذر سامع !(نعو) تاثث الافاذك

 0 داحت : لدا لاو ةيعكلاا اوك اريدوكس ؛ناببصولداو عسبجو كه أاهلراهظف> اوكلم اهب :ىذلاك رام

 ىحضند : وهفوح فت ناك اذارانلا ب اذعن مهبحن» نأ امم روما هلبلطتوا ثراقلاهب ردن عةمايقلا مون مصاختوأ

 00 1 تل ٠17 للاطلاع د01 هكا تشطلا ل طلاق 701777 طفل

 55 هّيبا
 1! رشح "نوفا



 افلا 00

 ا

 ١  8ا 0 ا 0

 ل.سىلءكل سدلل ويف «ملح رليق نمو فكل ا ةر وس ىلع قد تاك دق ل دس ىلءثأل س مالو ةيف هسأر لبق 1:

 ىهولاق كلما ةر وس ىف ىوأأ ناك د5 ل نس ىل عشا سب الو ف هفوحيل بن نمىقو.ةكالملاةروس موق نائرق

 لاقهنأ نعمت ىضر رباجز ءربن زلاونأ (ىورد) + ريوأان راَذعنماهحاص ىيغت ةيمقأ' لل اهدي ىذلا كرام ١

 لاقثيللا ىف ىاذك كالا هدببىذلا كرابت 0 !!لب زغتملا ارقي - مسيار لدا ىلدىننلا ناك
 نمبانتلا مول هتحرخا اول> را تعفش ةنآ نوثالثالا ىهام لاعتا ناتكن مقر وسمو هياعهتلا ىل ههللال 1وخَو

 فلأو ماك تزال وتالثو :ءامثو هنآ ن وث الث ىد هتاف (لاق) كرابت ةرو-ىهوةنملاهتلخدورانلا
 كلملاءدم .بىذلا كرابت ناتددو مالسل او ةالملا هيلع هنءوخ 1 آثديدح (فو) اقرحنو رش :ودح او ةثامئلثو

 ىضر ىلع (لاقو) ب ناتكلا 3 :زتتملاو كل 'ةروسأرةبى- مان.المالسا اوةالصلا هءاعتاكو نموهم لكس لق ف

 يمال 1دفس 0 1 نحل قذح وا ا لا 1 أردن < ا

0 

 نانا اةيرق هللا 00 رضءلا وراي اقف لسو هيلعهقلاىلسىنلا قالا 56 ارقي :

 ريق اباذعنم همت هم ةيحنملا ىهىلاعت هللا ب اذعنمىأ ةعئاملاىهمالسل اوةالصلا هملءلامفك|لاةروسار شب :

 لينال قوةع مان ع ار ركل اكوةيحنملا مالسلاو ةالصلا هماعهللا لور ده عىل - انو عسا اوناكو

 هنا ليتس هيلع سبل لاقيف هسأ رل.ةنءهربق ف لجرل' ىو هند ىلا ءتهللاىضردوعسم نبا (لاق ) ةيقاولا

 كلا ةروسأر يف موةب تاك هنا لبس هيلعكلا سيال قيف هيل حر لبق نمو فكما ةروسهسأر ىلءأرةنبتاك
 1 هفوجفاهءدو ا واهظفحىأ كلما ةرو- و هنا لبس هيلعمكسا سيالاقبف هفوج لة نمو و

 ارم اواهرش 1س ةروسرارسأ نأ (مءاو) ت ناب بلاعو رففاذكباطأو رثك أ ادقف مون وأ هإ!ىفاهأرق

 0 بصخماو ايلعلا ةمثرملا نماهثراق ىلءاهتفص تداع كلل اةروسةءأرق ىلعموا دن#و اهلوأ فكل ةروس

 ضعب (لاقو) نيعجأ ةقيلخلا دزعابيهموءاسنلاو لاج رل'نيباب وبعتنوك, و كالمالاو لاومالا ف نرصتنو
 ةيءامنوكت الى اهتكرت ةري_ثكرارسأ ا مفو ز ونكد او نئاذدلا ا كلل اةروسةءارق ىلموادنمصا وهلا

 رع صا ربا عفمت هب كي , الارياف يللا اوهو قاد ن .ملع الأ ىلاعت هلوةصاو*و#«لاهملا

 دئاوغلا عاونأ ن نمادريةوز ونكسااو نئاذدلاوارابخناو بئاغلاميريذغسي وهاجلاو بصانملاا ملانتو رقغلاو

 لرابما نب امرك ذاذك ةرسةرش- ىتنثاونيفلأ هأرئاذا 0-0

 تولءاستن معةروس ل اضف ةدراولا ث.داحالاباب

 معأرقن «لسو هياعهلنا ىلصهللالوسر لاق لاق هنعىلاعتهللاىذرءارقلاناطلاستعك نب ىنأآنع (ىود)
 ىلد هللالورلاق لاق هنءىلاعتهنلا *' ىضرعادوالا نأ (نعو)ةماشل امل ترش ا ادرب ىلا هن !ءانقس ثول ءاسنن

 ءاسىملاو ىوهاذام غلاو دما ارةلاو ف اواعتو ملنعلا[ ب لا نعنولءاسنب م ءةوروسأ اولعت وهي لعهتلا

 أتانهمتا لاو رغتو دوم هلعتوةيلرت :أاممتلامعل نوفام نو|.عتول مك م-: اقىرا انلاوءامسلاو يوربلاتاذ

 دهاهللا لوس .رابتاقلاق «فءىلاعن هنلاىىذر قد دصل اركب ىلأ (نءو) هللاب كرس! الاب :ذ لكن م رفغنهللا
 ف_ثكىلكدلاتر وكس هللا اذاو :ولءاسنب معوتالسر ماو ةعقاولاودوهىنتبسشلاقسيشااكيبل' ع رم

 جرصتومبالادونمجل لبس الزااشنا اهنا هلغش ةروسأ اءذهيلعت ن منأىلاةراشاه فو رارمسالا

 نكيرلذ ا نيمسلائراقلاونيمحا اريذا مذاذإو تاسنالاب ؛ثدهراضفاودءولاةعلااع مو ةرخ ”الامهتاب

 5 ردوةعءزدإل مهلا ع نممهمشأ !نالهمنمباذو ههه مسا | هنوهورمذ قس اولوهأرفاع لود»ذلابال اممم

 عم :رم لقاعلاوأخالهناللاق لو هلل مةف نس ماا نب دن وك, نأالا طق نيم مف اهيىلاعتدللا سر ييفانثيل ناك

 راص نيمزعملا نمالح اذا دق: :ءالمهلا عم مشل اوهاعمو ءا.ندلوأ هداعمو هنرخ“ المهين أامانيتلاسىدحا

 ثلثدح هللاوهلذ ت

 ىف ات مخ نتارقلا

 دخ نارةلاثاثلدعت

 ناكل>رنءلاقوىد

 قياحالا سار هب

 هللا ناهو ري اةالصلا
 لادو سس م 2 هك

 اهتعارق مزالب تاكل جرل
 ةالصلا ىفاه ريع عم

 كلتد ااهانا كل  ء-

 الحر مععوت خةنملا

 ثيح ولاّقن اهو رقد

 س اط تدهلىأ ةنخلا

 هدم ىسفن ىذأاو س٠
 نار هلاثلت لدعتلابخا

 نآدارأ نم س د خ
 مانف هارق ىلع ماش

 ةئامأر قمم هنبع ىلع
 اذادح ا هتاوه لق:

 لوقبةمامقلا مون تاك

 لحدا ىدعأب برا

 تت < دل اكنمع لع

 الأ (سانلاو قلفلا)
 نيتروس ريدخ كملعأ

 امهم ًارقا سرد اةثرق

 تاكو امهلثعأرةتنلو

 ملدو همل ءهللأ ىل ص

 ناجلانم ذود
 ىبح ناسنالانيع 5

 نانذون-ملاتلزن



 كلرتو امم أ

 ى سن امهاوسام

 ذاعتساالو لئاسل أ سام
 س امهلثع ذدعتسم

 املك امهم ارقا صم
 صم تق املكو تع
 قاغلابريذوعأبأ اركا

 ةروسد 0 ارقتنا كناف

 ملبأ و هللا ىلا بحأ

 تعطتسا ناهاهممده دنع

 نالعنان كتوفتالثا

 هللادنع غلبأ أ.ثآرقت
 قاغلابريذوعأل ةنم

 تازن تانآرت ملأ ى
 طقنولثم رن ملة لالا

 ت م سائلاوقافلا

 ريغىجااهمءدالاو# سس

 بدسالو ثووي هص هود

 نمكبذوعأىنا مهللا

 هرهلاو نيو لسكلا
 ىنامهللا مئاملاو مرغلاو
 بتاذع نم كي.ذوعأ

 راذعوريقلاةئةفورانلا

 ىنغلاةنتفرشورعستلا
 نمورقفلا ةنتفرشو
 لابس عيسلاةنتفرش
 ىاياطخ ل_سغامهللا
 قئودريسلاو يالا ءامع

 أك اياطخلا نم ىبداق

00-0- 

1 

 وي محأق هب 0 يع

 ١ اهصئاصة ناس ور وسلا ضعي لئاضف ىف ةدراولا ثدداحالاٍب اب

 لف أت دست ىف سو هيلع هللا لص هللا لور لاقلاق هنأ هنعيلا عت هللا ىطر مت ىلأ نعد بعولأ (جرخأ)

 ىلع (نعو) تاقتالا ىناذكو "لاك لعالا كير ا مساهاجلز هن للاتدت يضر بعك نيد ىلألاقذناعسملا

 ةاكشمىفاذكدجأ ءاو رمل !اعالاّكد ,روعسا جس ةروسلا هذه بح لسو هما هللا ىلصةنلا لو بر ثاك هنعهللا ىذر

 مو« لعمتلا ىلصهللالو در تاك تلاقاجند -ىلاعت هللا ىذرةقيدضلا !هشئاعىلا لص: ادن ابو 5 خحاصملا

 لثودحأ هللاوهىلة رولا فو تورفاكلااميأ اان لدو ىلعالا كب رمسأ عسا م هدلعب بوب نيتللا نيتعكرلا قرش

 ىنأدنعامأو ىلاعت هللاام جرب الامو ىناشا العد ووملاعملا فانك س اذلاب ربذوع أ لفوقلغل ابريذوعأ

 ىنلان ع قزلارطمىموموبأ ( رخو )نايا حور اذك طقف صالخالا ةئلاثلا ف ب افدجأو هقمنح

 نملا- ىلع ف 3 االكزعوذ ىدمعرشب ًالوةيفاورفكنيذلان كن ملةءار ةءارذ أرق عم -يلهللا نال #سو هيلعمللا ىلسم

 نمةراصصل ا ىف معن ونأ (جرخأو) ربا الدلالات در حس تطل فكل ناكمالو رخل الاواسشدلالاودأ

 رشب أل وقيفاو رفكتءذلان ل ةءارق مسي ىلاعتهنلان ااعوذ ص يباصصلا ىئزملا مكمل ىبأ نى عمساثندسح

 تالاقهنارل و هيلعهتلا ىلص نا !نع ىالطسقلا ف (كررو) قمر يعمل قت كمال 3 كون لو

 (جرخأو) اهتءارقنعنو رتفبال ضرالاو تاومسلا هلبا قادش ذخم نك فرو نورا نب اكن الملا

 فاصئتب : ةتادعتلزازاذا أر نممالسلاو ةالصلا هيلع ىبنل انعهنءهنلاىضرسنأ ]تد .دح نمىذمرتلا

 فصخبل دعت ناداعلاو نارقلا مص لدعتتزازاذان 1 11 نمد.بعولأ (جرخأو) نار هلا

 هيلعهللا ىل صهننالوسرلاةلاقامهعهللا ىذرسامءنم ان ءىذمرعلا (جرخأ 8 ناقت الاىفاذكث آر 2|

 عب رلدهتنو رفاكلااهيأ ايل و تار ةلاثاثلدعت دحأ هللاوه لةوت اعلا فس لدجت نرزاذا سو

 11 ىةررعت .اثيدحنمك املا (ج رخآو ١ نإ اوم قاذكن ارقلا

 م-يطتساامألاق ةنإ ةناغلأ أعياعتسنن ءاولاق مون لكى ةنآ [فلأ أرقي نأ, دحأ عبط ةبالأ لاقل سو هب هيلع

 نعاهنهقل ىو سيم تنءا.همأنعرودرفلا (جرخأو) 2 34 ١ ارقينأ كدسحأ
 : ىل منا

 لش و 22و ربا ىل ص هللا لوسر .لاتلاقامبن ها, 0 تي دما

 اهناكرحالانم ىلمعأن و رفاكل اهيا لقور وسأرقن ءلاق سو «يلعهللا ىلصىنلا (نعو) تن 5 ر
 ريستلا ىفاذكربك الاعرشلانمفاعم و كرمثلان مئرب و نيطامشل اةدرم هذعتدعابت ود ءارقلاعب

 1 ىلع منو رذاكلااهيأاب لقأرقاهسنعهتلا ىذرقب واعمنب لذوت نعي اهل اودجلأ 0 ا 7
 لاقهنأ لبو هراعمقلا لس ىبنلا نع ءامسنع هّللاىضر سابعتءان ءىلع وبأ (جزخأو) كلرمشلان مةءارب

 سودرغلا (جرخأو) سس انمد:ءنورفاكلااهيأاب لق نو رقت هنلاب :لارمالا نم متن ةلك ىل يكادأالأ
 اهيأايلفأرقيالو ىعصلا ىل دال ق فانملا لبو «ءلعمملا لص يتلا ن ء<«:عهللاىدردارح ني هلل' دنع نع

 ىاذكت ارقلا عب رهتنارم هاءاحاذاهنعرلاعت هللا ىذر سأ أ ]ثد ادع نمىذمرتلا (جرخاو) نورفاكلا

 هللالوسر ان لاق هنأ هذع هللاىذرهسأ !نعلفون ند هورعنع ينرادلاودوادوبأ 'وىدمرتلا ( رخأو ناقتالا

 جياضلاةاك_ ثم اذكر لا نمت ءاربا ئافنورذاكل اهي ايل ةأرقالاقف ىضارف ىلا تيوأ اذا هوذ ا تىباع

 شطععن:سةرو-وبرل بضغ مزه ةحئافلا ةروس ةرسش "عنخ ةرسش سو هيلعهنلا ىلصلاقهنأ (كدو)

 ريقلاباذععنككلملاةروسوةاغل اورَدفلا عنئةعقاولاةروسوةمايقلا لاوهأ عنم تاخدلاةروسوةمامقلا

 منك صالخخالا ةروسو توملاد_:ءرفكلا عن نو رفاكلاةروسو ءامسصحلات اموصدخ عنك رثوكلاةروسو,
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 عب رلدعت ىهو ريكحالا عزفلا نمنمأو نيطا..ثلا :درمه:ءدعامتو ؛لرمشلا نم رتور01ا
 هذه ًارةيلفارفاسمي بخ نموئش مهل ضرعن الف مانملا د نعاس رقيلمينابساوزم(ثيدحلا فو) نارقلا
 سانلاٍبريذوعأ لتوقاغلاب رذوع لو د اهلنا اوهلقوهتلارمدت ءاحاذاونو رفاكلل اهيأ ا لقساروسلا

 ((اموصاوخ نابب بو ثلحرشن ملأ "و ىعتل او ةروسلئاضف ف ةدرا ولا تيداحالا باب نايبلاحورف اذك
 تار م_ءس ىجتلاوو هروسأ ًارقنملاقلسو هيلعهتنا ىلصهننا لوس ءر رع« عيلاعت هللا ىطربعكن ب ىأنعىور

 هستيبق عقبالو« تيب نم قراسهل قرسدالو براه ابر هالو عئاض هل عض: لاهو رغدنعو سعششلا عولط دنع

 دحالو ديدح نماروسهّسب ىلعدح للي راسو هيب ىلا برقن ىزاطو قرا لكو توعاطو ءابو هل ديالو داسف
 ىتمفاو نمرح أل ثم هناك ى حتا ةروسأر قنمملسو هيلعهقلا ىل-هلاقونآرقلا صاوخف اذك" الينسهلزنا
 ةناعاوارصن ىأ انوعدار نم لاق لسو هيلعهتلا ىلسىنلا نعناو ْرغنب ةبتعنعىناريطلا (جرخأو) تافرعو

 ىلعهرك ذاذك قة بر ةوهوكلذ بحد -ةو انالئاهر دركي ىأ كو :.عاهللاداسعاب لةيلفاثيغموانمعمو

 تو رق ءاناكم بنا فل سلا نم عا نعكو ريلاعتهللاهجرىلازغلامامالا (لاقو) ندا حرشة ىراغلا
 لهياف ةمأوأ قد اه قبو 1 امئاضهلعاضوأ ةلاض 4 تلض نءومهل فاذامنوددذةةلتلادنعىعتلا ةروس

 تال دا را بتاج اعنا اءلوقب مدا رسع يح ىلا اةروسأ أرقي غرف اذافتاعكر نامت ةعملا مون ىبعتلا

 تن الاه عماجال هيلعنالفنب الذ مث 6 اضع جاوأ ىث اضىلععجا 58 : رومالاد لام من ما,تاتسشلا عماجأب

 اموب نيعب رأى عذلاوهر وسةءارق ةىلع مواد نما ىلاعتهّنلا هجر ىركبلا نيالا نز( نعو) ميظتلاردلا ىفاذك"

 ارقف هدعب فا الغ ىتنغأ ىنغمايىنغابم_هللاةروسلا نمهغار ةدعب مول لكلوقي و :ىمنيعب رأ مول لك
 هداوتحا بسس هتاف. وأ «مونىفةمكسحلا طع نمىلاعت هللا ىلس .رأ ل هاى افىناغو لاض ىفاف قدهاو

 مأةر وسأر قنمملسو هيلعهقلا له هنل'لوسر (لاقو) فراعملا سة فو تآرقلا صارحنىفاذكءدادعتسساو
 رست سم: !تاولصلاربدا تءارق ىلع مواد( نمو) نامبلا حو رفاذكى نع يرغف متغمان أو ف ءاجا_اكف حرشت
 ا ب ا (لاقو) تسقحال ثم ع نمهقر رو همجي رقما

 ارق (نموإ)اهتءارقمواداذاشاعملا فل يطمتلاو تاعاطلا فل سك. !|هبلعساغنم هنو رومالاقرسعلا

 اوم مايأ ةعبسة ص نيعب رأةالصلكريداهأرت (نءد)هقز رز ررمسملا ودرشعمللا يخت س عت الزل

 نوتة الاوايندلارومانمىمأ هبلعرسعت نمنا (اهسا اوتنمو) ةهمشالو كشالب ىلا «تهللا ءانغأ

 اهفورحددعاهؤرمي و رلاعتهللاىلااهسوتةلبقلا لبقتسمسلح مثرسدتامةحام دعب قب و زي ةعكر ل هيلو
 صاوهلا هذهاهنمى أر :سىتثامىحضلا تقو مون لكاشأ رت(و) ل استقانذليىضقنا هنا تجاس أس
 ف ةسصصأ أدأ :ممةئامعبس مول لكي وه لكهفداو بولاعم لكل نلاهأر :نموةب.عل ارارسالاوةس رغلا

 ءاعماختو احر نمءانا ىفاهمتكن م (اهسا < ناف) توكيف كس الا رام: ءلفدو هةملا ل صح نأ ىلا لولا

 اهلك بتكملف ظفحلا هيلعر.ةعتنمنانيذراعلا ضعب لاق فمجرلاوع زغلاومهلاو منلا«ذهلاز هبرشودرولا

 صاو+ اذك اهتكربباففم ا هياعرشتب هنافتايلاو م مانأ ةعبسراطفالاتقو وأ قد رلا ىلءامجرشو اهو
 نسف تاكو هيلعاهأر قثو ناتكن ماطر ذحخا, نا( ىجلاٍباهذالاهعفانمواهض اون مو) نارقلا

 اهعوك ىوفىرسيلا دق ةطبزي نآ مومو سة ع عشت اطىلنا ىف ومتصفةدةعدقعت عسنلااهتافاك

 تأ ارذلا صاو ىف اذك مد «دبرحدقوىلاعت هللا نذاي أريد هنا

 امهصاوناسور :وكلاةر وعو ردةااةروسل“ اضف ةمصلا ثيداحالاباب)

 تانلا

 حو رفاذك ردقلاهإ- اايحأو ناض مر ماصنمباوث ىهءأردقلاةروس رن ْن هملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرلاق

 وعدي وهبلق ىماظعالا مسا ىلاعت هللا لمندأ :ىم ةئامردقلاةروسأر ق نم مالسااو ةالصل هيلع (لاقو) ناببلا

 مالسااوةاللا هيلعاد ”ىر ىتحت عملة فل ةعجلا مرناه أرق( نمو) هن اوح ىضغتهاشانعذبعلا كلذ

 (رارسالاةنزخ - ع1 )

 ضربالا نوثلا قند
 ىبب دعابو سثدلا نم
 , تدعارأك اياطلنا نيرو

 ع برغل او قرشملانيب
 نم كيذوعأ ىفامهالا

 نيجلاولكلاورعلا
 نمكيذوعأو مرهلاو

 ذوعأو ريقلا باذع

 امحما هل نمُلد

 بح 0

 ا ام

 ا
 رغفلانمكدذوعأو
 . قوسفلاورفكلاو

 ةعيسلاو قاقشلاو
 نم كبذوعأو ءايرلاو
 نونملاو ميلاو ممكلا
 ماققسالاى سو ماذخلاو

 0 بندا عاشو
 كيبذوعأ ىف امهالاطص |

 زمملاونزحل اومهلانم

 علضو ني او ل-كلاو

 د لاجرلاةءاغو نيدلا
 ذوعأ ىفامهالا س ت

 ذوعأو لخاانمكي
 ذوعأو نيا نمد

 كبذوعأو ايندلا ةنتف
 ت خريقلاباذعنم
 كءذوعأ ىنامهللا س

 ل_كلاو زعلا نم

 مرهلاو لذ او نيجلاو
 ريسهلاباذعو



 رع تناهك رزواهاوقت

 اهل وكن 'اهاكز رنم

 ذوعأ ىفامهللااهالومو

 نءو عفنياللعنمكب
 سن نمو عشالبلق |

 ةوعد نمو عبتال
 ستتم اهلبامتسمإل ٠

 ذوعأ ىفامهللا صم

 لضل او نجلا نمل
 ةنتذو رمعلا هوسو

 ريقلا بادو ردصلا

 مهللاو تدل ساد

 هلاال كتزعب ذوعأىفا

 تنآ ئئلضتن'تنآالا

 نسحلاو توع الىملا :

 خم نولوع سنالاو
 كيد دوعنانا مسهللا س

 كردومالبلادهج نم
 ذاندلا وو ءامشلل
 مخ ءادعالا ةتامس و

 كيبذوءأ ىنامهللاس
 رش نمو تا عامرش نم

 قسد م لسعأملام

 نمكبذوعأ فامهلا
 لوو كتمعنلاوز
 كتمقن ةءافوك تذاع
 سد مك طعن مد و

 نمكبذوعأ ىفامهللا
 ىرمه ارش نمو كس رم

 رش نمو ىاسلرش نمو
 دد ىنمرش نمو ىلق

 ىنامهللا سم سس

 رهفلا نمكيذوعأ

 ذوعأو ةلذإاو ةقافلاو
 وأ ملط نأنمْكب

 :؛بهللا لعح نأ تودي رث'هياصصال هلق نأ مال سل اوةالصلا «لعىبنلا نع( ىو رو همانمف
 امالث مبصأا د د نرغملادءب رده | لسن اكو انا اذن اقشالوسرارعن اولا وجامو وجاي مدرك

 (ىو ر و)ميظنلا ردلاف اذكى ركو ىحسه ى دحر فد ردخلا تاس تاناووت جب الصنما اوذدهنت : نأ لبق

 هنآ لكي هسا عرتملا هلل قمانازت أ انارت ,ةنملاق هنأ لسوهيلعهنلا ىلصىنلان ءهنعىلاعت هللا ىضر ىلع نع

 مالسلاوةالصلا هيلعلالاق هنأام نعىلاعتدقلا ىنر ىلع نب نيس انع(ىور درلبجالا ًارقنمباوناهأرق

 كب ونذ نم يضمامكلر ةغدق هل اد_بءايداخمىداز ضئارفلانمةخدر ةقردقلا إلى هانلزن انا أرق أرق نم

 هليل فمانلزنأ |انا ًارقنملاةهنأ أمهنعىلاعت هللا ىضر ىل نب نب نسل ا نع 'ىلعتس دج نع (ىورو) لمعل !فناتساف

 نءو هللا ليبس همر طع#ةلاناك ار ١ ماه ًارق نموهنلا لبس ىف هن ءسإ رها لاك ناكهنوصا هج ىركع ردقلا

 نا ريس هلا: نم جر نيو فاسو نيحا أرق نموهبونذ نم بنذ فل هذع حتا مرش اهأرق

 : ؟ نموهلار وفغمان ا -لزذ هّنبادسكر نيحاهأ اردن مو تاطدشا |نيد وهندن لمح لام ادوعصف اهأ رق

 ءالصمفاهشر م ءو اري“ اهنقن زيإلا يف هنايث سمت اهيشكن موةارحلاءاميرشي برش امناكفاهمرشو
 هدلوة سمان ذخأ !نمو ٌىرد تو: < ىلعو 1 ضد م ىل عام ءام حن واهعتك 7 0 ا هنالصت يلق

 ىلاعت هئئاهارأ ردقلاةروساهلعأرقو اهتيصاني ذأ اذاة- و زلا كلذكو «م<امهذ ةهلياوا ارأةر وسلا هماعأ رقم

 ءانااوءالسبلاعفدوءافءضالز عومأ 1 اس رام 0 0

 ةيناحورلاراضدا (ردقلاةرو-صاوخنمو) ىهمتا مامالاورك" ا لعد سحتواع شنان هبط

 فونربل 'نمأزنو ار نمار وسو ن4 از. وناباىصحنم 0 5 06 ٠

 مويل 0 ا 1 21010 ارلاةعاس لاىفءا :الئ1مو قاهفجو خلان م

 2 ىل_-ظلا ف ىدانملا لع من م هلم نيج سس ةز وبدل !لمعلادنعىقدان ءلاثال لع أرقتو موسددعب وموس هل 5و

 قاهعفرب وم ةرشع مد رن روش العارف وموخل تحلل لكلاب تالئاهعضتو ةرهاط ةين
 ةوعد ىداي ةناحو رلاعدام كا سفنب لحئاو طواف م ة'م فلا نوكمف :رجذكافاجلا تدتحا اذافةرهاطةقح

 كيلارضح ىتسحرطت تنأ آوةيناحو رلاوعدت لازت الوداع ءلا ثا: نمش رد وةباحالا نو عرسد مهماق

 ءالعلا ضععن (لقر) ى-هتن (كاعت' هنباءاشبنلا كقو عراب فى دقن اهناه كتاب لاسإ عمتي زب نم

 ني-لاعلابرهتتدجلا ًارذالاقىلا ؛لاقم ظعالا هّلبا مساك لع ال تاوحالاد>اليلاع دلو رجالا

 تيحهس هللا نافشنيح ا اهعداوةلبقلالبقتسس مئردقلاه 1فمانازنأ اناوىم

 نعءمو هسحأامهير لاعت هللانافردقلاهإ لىفءانلزنأ أنا <ملعأ رف هبح نم ةمساتبذعنأ 0 لءاعد

 نا هريس سري ذاع نس يشل (لاقو) همأهندإو مويكت اكو هيلعبنذالا مقروسوبساهارت

 صعب (لاقو) ميلظالاردلا ىفاذكردةلاةل ل فمان !اناةءار من كسه ىلع نعأفلوقل !ىقىدصلا تدرأ

 ىلع هبه و رهاط ءام ىلعت أ رع م رثع دج هللا اوهلفونو رفاكحلاهب ايل تو ردقلاةروسأرت نم مياشملا

 ءامىلع ةسمنيثالثوةتساه ًارقنمنأ (ىرخأ هاو رف ةو) ه«.لعمادام كرام شعفلزب مريد ايوالا

 0 2ص اوبتما هس حر رافلزيملادب. جابو ول هيشر و

 نوفل نزع ا اذهبوعدي ةرميعبرأو

 باقلارورس عج نت نينار( نب يره ذو لام هللاتذاب ىذعت اهتافتارمعسبسىنثغأ ١

 او«ماعمناسن بوث نمةةرحخىفاهمتك ( نمو )رك امهمس>ىفرب ملا همرشوا+مك(ن

 نأ . تكي ال واع بجهقلخ عت



 ير :

 تقو ؤعضولا نوكم ا ةقون4-وباكلاىوط م نارف زب همأ

 انا رق نممل_-و< ل عهللا ىل_مهنلالوسرلاق تا رارقأاصاو تقفاذك ىئ :اواتاك ارك ذمونلا فهقارغتسا

 نءىلاعت هللا هجر ىيهتلام ارالا (لاق) مل“ ءااردلاىف اذك هنا ارانأن مدل .ع) هلل 'هاةسرت :وكلا كانمطعأ

 نط راسا ترتر اه هرطا الوزن داع تر ةاذاوةعاطلا ىلهتثوهبرل مّسحخو هبات ىراهتعارت نمدأ

 صقن و اهّؤام مطةناءامزيءىلءاهأز 5 ةنءوتاب را نمىش وروذلا ىلعهؤاءد4ر احس ةرحخ ”الاو ايندلا عأ

 نازراغررتك هنوف او ياخ هودرو ءامىلءاهأرق ( نمو ) رثكواهؤ' موز غتا رم مسبس مول لكفا يرج

 (نمو) ئثهرضا 'لوهيلاىلاعتهلناهمهلا هنقد عدو هالو هناكما فرخ: ءال رغم هرق تدب ىفاهأرق (نمو) اوعحو

 ءاناىفابمتك اف كلذ ىل ءاه» .طةسمارداةناكو فووامةثاعاو ا مامصو أ ةقدص نمره: |لءف نعاف كو« ناي

 هوركم لكهنعل» زب و هبل ىفريذللا لع ىلا «تهلا تاق ءاكأ» : ماعط ىلع ل سعل كلذ قا اورانب لغد ملل سعي فظن

 ما علاكت انادهزيزعلا هيك ةكربب , ىلاعتهللا ىلا ع 0 1 ةقدصلاو 0 لعب ناد :

 0 ر : سوار رم هوما 2 0

 مك لصفو نو دسملا ءارخالأر قت اذكو ممم رغطو مهماعىلاعت هلل اهرصن ءادعالا ىلعرم هنلاةمشلاخ عضومف

 ىنريخأ ( رب ودقلاهللاهريأريقفلا ل وقيف) فراعملارعىفاذك اع ؛ رس رولطملا ل داما اهرت تاةىوعءدلاو

 فل بوأاعم هلك يا : ع ةنيمآ 0 0 2

 1( مالا وةالصلا هيلع وتلا 3 ئاضقفتدراول كاوداالا باي«

 «*(اهوب ءاطعرلفةردمحلا ةءالل مذانملازيك أو لئاضغلا» اظءأىهو

 ملسوءبلكما ل منفالرسرلاةلاق نأ تل دخلا ضرس هدامعع نعءايضلاوىناربطلا (جرخأ

 نءعهنءىلاعت هللا ىذردمسأأ نا هه . ذح ىلأ نع ىف ريطلا(سرخ وا مانا هيردبعلا هيماكت مالكنموأ انو ر

 اذكهلىرتوأ ل -رلااهارتةحلاصلا ايو رلاتارمّددملاالا ىدعب ةو.نالذةومنل ا!تءيهذلاق مولع لاول

 نمقب 0 رهى لأن ءىراخاا جرخأو رب 2 م

 نمر حلاصا لج ران تلاحلا) ايورلا ردو كسك نسف راك سنا شور( نعو) هكر
 نملاقلسو هيلعمنلا ىلسهلالو سر نأ هنعهقلاىضرقرا رهىلأ 1(نعو) هنايوةنطمرشتلا نجار افا

 ا ري ذو 0 قاتم اردقىأ ىنا ا

 هنلاىلسهتبالوسرلاةلاق 10111100 انو و راع ار اق قا 0

 برةلايةطاخلاة ب ؤرلاامفاورلابوةزخ الارادةلمقب هيدا ارااوةاخةملا ىف ىفاري سف مانملا ف ىف ادن دو يلع

 ةحلاصلاابو رلالسو «.لعهنناىلصهنلال و -رلاةلاق هنعهتلا ىذرةداتق لأ( نعو) ىتاطم ثلا لثمنالو همه

 ةعملا ةلمل ىلصن «لسو هيلعهللا ىل ههللالوسرلاةحرشلا عم جباصم | ىفاذك ن اطل ن هملخلاو ىلاعت هللا نم

 باحتلال ف تفقالشلا قم عت اذافةسمةرسشع سعن ىسركذ اة آوباتكلاةحتافةعكر كف أرق نيتعكت

 هللا لص ىنلا ىأر :رمو همانمفف مالسلاو ةالصلا هلعىنلاىرتةالصلا هذه ىلسنفةرمغلأ !مالسلاو :الصلا ا

 انا اذاهر د رثالو لهللارغغب 00 ا سس

 لاوهأ !نمهنموب وريقلا نازغهنععف

 نم قا س د مطأ
 نم كب ذوعأىنامهللا
 نم كيذوعأو مدهلا
 نمكيذوعأ او ىد خلا

 مرهلاوىرخلاو قرغلا
 ىنطبخي نأ كبذوغأو
 نوم لادنع ناطشلا

 تومأن أن مكذ وعأو

 ذوعاواربدمءاا سف
 د اغبدا تومأ تأ ك+

 ذوعأ ىنا مولا سم لك

 تاركنم نم كب
 لاسمالاو قال_الا

 سمح تءا وهالاو

 انامهلما ت ءاودالاو

 كالاسا مريت نمكلأ سن

 هللا ىلصدي#ت كس هّنم

 نمكبذوعنولسو هيلع
 كين هنم ذاعتساامرش

 ملسو هيلعمنلا ىلصد#
 ك.لعو ناعتسملاتنأو

 ةوقالولوحالو غالبلا
 ىنامسهللا تدهتئابالا

 هوسلاراجنمكبذوعأ | .
 ران اف ةماقملا رادف
 تح سلو: ةيدابلا

 نسممللاب ذوعأ سم
 بح سنيدلاو رغكلا

 كب ذوعأ ىلا مهللا شم
 ةبلغو نيدلاةيلغ نم

 دابعلا:بلغو ودعلا
 سم ءادعالا ةئامثو
 ذوعأىفا مسهللا ب تح

 بلقو عفنبإلا نمثل
 مهسالءاعدو عسخإل



 5 م-.دنال سنو

 هناف عوجلا نمو صم

 بع عيمقلا سس

 ةناسحلا نمو سم

 نهز ةناطيلا كتدسمف

 نبجاو لضااولسكلا
 نأنمو مرسهلا نمو
 رمعلا لذرأ ىلا درآ
 باذعو لاسدلا ةنتف نمو

 احلا ه ةذتفو ريسقلا

 كلأسنانامهالا ت تاكا

 رفغم ارح

 لكنمةمالسلاولمأ

 ريكي ةيتغلاو عا ١

 فامهللا سم راثاانم

 اعفان الع كلأسأ
 00 نم ذوعأو

 ىف امهألا بح هد

 عقال مايد

 البلقو عفرب ال لبعو
 عمساللوقو عش

 مهلا صم سم بفح
 عجور نأ كيذوعنانا

 2 'الانب رانباقءأ ىلع

 وانت دهذادغب اني ولم

 بلكنموعفني اللءنم

 سفن نمو مثال

 ءاعد نمو ع.مسشنال

 3ك

 ا تايجتمو كَ

 1 ١ اطال 1باعقل راكذالا باك ىفا متدج واذ كم را هرج ”الاوا امندلا ىف هكناو < اوح عيج ى قب ويل أ مول

 3 : ير نيدعكر ةعجلا هلل ىلص نمل وهل“ هللا ىلصهللالوسر لام راق هنعهللا ىذز هر رهف ن نعو

 : | 1 سر اذا سةرشع سس لس فاو علوم يمر كاذب اود ص ع )اة عام

 4 دهم قب رطن مر " اسعئب ا(حرشأو) رامخالاقث :ادحىفاذك ىنارب تح ىرخالا ةعجا متنالوهتل !فىارسهناف

 |! ةصفلً دحأ ه,اوهلقامهذ ار قب نب رىلدوةعجلا هل لستءا نمهمعءهللا ىذرى رهزلان 35 ةاكغنلا

 دارأن سو هيل هلا ىلههنلالوزلاة هنأ ىورو هصئاص ىف ىلبو لامرك ذادك لس هبلدمتنا لس ىب !اىأر

 ىمضلاو بادكسسحل | ةعئاف عكر لكى ار قبو نيتهلستب نا عكر عسر أ عملا هلا فل صياف مانملا فىفارب نأ

 0 | است هارت وة رع نيعبس ى ع لصق ل دس خضرالا ت تلزلزاذاومانلزتأاناو حرسشن ملأو
 ةصئفاًاردقلاةر وسأرقنم ىلاعت هللا موج .رءاط_علا ضعي (لاقو) ثيدحلا منج ف اذكم املا ىف اراملصم

 اهأرق نمتأرثوكلا ةروس صاوخ نم مهض»,لاقو همانم سو هيلع هللا ىلص "اير قبس يقل عر

 هماخمف مالسل اوةالصلا هماعبملا اىآ ار مانو ة صل الو «يلعللا لص بالا ىلءىل و ةرم فلا ةعجلا هلل

 لكدرع دجشاندمسلا ا ىلعو د انديس ىلع سو لص, هلل !ىهو ة هكلاهذ هباجتيرحانأ اونا ارقلاصاوخاذك

 ىفآ ًرقنمنالاق ياش! ضب ومانملا ف .وأرفةالصلاءذهب ارثوكل: ةروس وب رحتاوخالانم ريكو كل مولعم

 د ودهم لك هلل ه-وهمانمف /- .وهملعهللا ىلبدىنل اىأ ارءوذولاب د مأن م ةرصفلأ ]سس رد ةروسهعألا هلل صن

 نيدعكر ل هيلف مالا اوةالدل اهماع ىنلاىرنأدارأ نم م( لد قو ) ىلء ديس زاذكل ءأدت او ملغءبرجهنا لمق

 هيلعءارامالسوةمحتدتتل احاو رو دجتان ديس حور ينعم روءالارد ماير وذلاروفانةرمةئامأر قيل مث ةلفان

 ١ هللا ىلص اد انسن ىأ ارنمو فنالا ضورلا ىف ىلاعت هللا هجر ىلدهسأ اءامالالاقو ىلاعتهنلان ذاب , مالسلاو ةالصلا

 نيمؤاظم موق ضرأ ىو اش يص أبدح ضرأ 120 "ارتاولام ا ف فحل زي لءوركمهانؤر ؤسداو مس و هيلع

 ردنا والغم ناك ناو هدد .دمللا ىضقانولد ءوأ هش ب هذامومغم تاك ناف مالسا اود الصلاهيلعفآ ارنمواورصن

 هللا ءانةًارسءمتاكناواملاسوإ هدأ ىلا عسج راسن اع ناكتاو ق: ءأاد:عتاكاوقاطًاسويعتناك ناو
 هارب ناودخالا ضعبنأ (تععمو )ب هه او: 2 وسقف نابنلا و رى ارك لاعت هنناءافت اكن د صن اكن أ و للاعت

 ىفهلاو-ًاريغتلقارلا لا او>أ ىلا ء-حاروهوةغب لاهل اش ضعب نا دقن :.هايو رفمالسلاو ةالصلا هيلع

 لب هيدي وفي ريشلا مسج رب ةنادار ١1سلىلازغاالاق مناة ١ راكم الل اوةالصلا هملعهناف ةماقتسالا

 ةبايشيو كل انوةمقاقحت روك 09 ةران هل” ”الاولاق هسفنو»ىذلا ى ااه ىدأتب هلالاثلا كلذ راض الاثم

 قيقفلا ىلءلاثموهلب هصضمالو فطدملا حور وه سبا لك ا !نهءاراف ليك الاثملاريس سفنلاو

 6 رعت ىسجتنت نكذو ةروصلاو لكشاان -هزخ م ىلاعتهب هي داما !ىف راعتهنلاك رب نمكلذ لللكمو

 || كارلالوق اوةمف فد رغتلا ىف ةطساو هْ :وكىفاقحلاثاكلذ توك و هريغو ر ون نم س وسحتلا ةمةطساول ديعلا

 7 هيلعلاق ىرطهزلا ثددحهري ود وهريغةق-فلوش اكىلاعت هللا ت اذ ارا ىتعبالمانملا ف ىلاعت 0 تبأر

 جاخاع رتبت ىلعالا 1! نسح مفرغ ادلع رو سسحأ ىف ىف رفات مدام او 6 ١

 هيلاوضر اصر ننس !تاهس ارامل مانما ىف مال لاوةالصلا هيلعمار انت بغرف مالءلاوةالصلا هيلع

 اهتأرقواهنعمتلا ىذر ىربكللا ةويدح حورلا هبات تيدهأو ةرممفلأ صالخالا ةرو ستأر فني عجأ مهنع

 اه اوف تيدهأو:يمنل االاثاهتأرفراهنعهنلا ىذرةقب دصل اه شئاعسو رولا امم اون تددهأو ةصشضلأ اا مث ان

 هتامح فهل اراك ءا رالهتلادنعىل ع فشل هللا لوسردنعنوتءاغشت سواهم عدلا ىضر ءارهزلا ةمطافح ورولا

 لدول هتو-ر وىلاعتهنلاتاأسو ةرمم ا هيلا بوق ًاوهللارغغتسأ تلقةعجلا هلل ممالسلاو ةءالضلا هسبلع
 لوسران ىدبساب اب كيلعمالسل اوةالصلا تاق مىروصقو ىزحت عم مال اوةالمصلا ايم ورق اور

 ةالضلا هيلعهنامحف ىّوراك ءارالهللادءهتعافشتوح روةرسمعل ًاىنكردأ ىتايستلة ىدبذخمللا



 00 ا

 7” وو 30 ْ ْ 7

 فصولا نكعالل م لاردبلاكم تأ اردن اوةلدللا كلت مالسلاوةالصلا ل عةيبمحي و 0 ا |||
 دجلا هللذرارسالا ضعبب ىزيدتأو نيلاملتا نسحأ هللا كرابتف هلامج هنا هنو نس لاك نع رخل اءالو ناس

 ماللا كءاحاذاهننالوسراب4 تاذو ىئةطالب وطوهمعمت :اومالسلاو ةالصلا هيلَعهَتبأ ار (ىرتئاؤ رافو) 0

 ةالصإا هيلع لعن مال_كاذخإلا فيك فةالصلا ىفتنأ اهنيال لوراءثاق مالسلا مل 1 لوةأف لاق 0 َّى 3

 انب رتأرقفةر وما اةةددملاب فر واحنيحةدحا او ةرم مانملا فةزعلابرت أر ع *ىوتل استنمالسلاو
 سو + لعمال سما لوسرتن ار م ىلاعت هلل تدص «فرانل اباذعانقو ة مح رخ "الا ىفوةنس> امن دل! فانت 1
 ءاملاىرق ىلا فد رشا هف قدملاف مالبااوةالسلا هيلعهتبأ أر(ىرخأ ايؤر فو) قا ثنأ ريش
 | ”ونتريصأ ىلا تفح تس اضعأ عجبي راك ذالاراث [تدهاشف ىئطب ىلا مال ل اوةالصلا ه.ل عه نم ريثكتلا
 تعا لاا لو هزاولا ل قا ليسو اتا (ىرخأ ايو رفو ) كاحن كندا

 هفكع ضو ربت عش ءاملاوىىلا راب اهرصنحل دآوهدب نمءاملاىكرين" الاتد أر تنأب سأ

 ةريثكلاة عاجلا اوةره اطملاةضورلا ف ءاماتنك (ىرخأأب قدفو) ىكنمهرصنخ عب راو ىتبمج ىلع شي سلا

 اءؤرفو) بج مايل اوةالملا هيلو ةيرخأو ًُو رفو) مالسلاوةالصلا هيلع اطدملا مهو ناو
 ىرخ ىق مالسل اوةالصلا <« .لعهتي ار(ىر+أاءؤرفو) راسل ا قنءلبقو مالسلاو ةالصلا هيل ءىئةناع( ىرخأ

 هيدي تلبق(ىرخأ ايورفو) كناوخالو كلو بالو كل ةعافشلا لاف هللا بيبحّكناهثلاالا هلال تلق ناينصلاك
 نيس ىسركسلاهباهدنءتأرق(ىرخأاب ؤرفو) كناعادتاتنث تئلاقف ند رشلا هبْمفق تو نش دول
 || مالسلا هيلعمم دار امي ركلاهدإو و .دنعدعاقانأ اوىلدد وهو مالسلاو الصلا هياعهتب ار( ىرخأ ايو رفو)

 5 دصسمىفمال_سلابابغا ارصمىلااعمطضم مال داو ةالصلا هماعهتنأر (ىرخأابؤ ريفو) ىرج ىف بعلب

 . قو)اريثك امالك ىئماكإ وطور عطاسو رف ةيعت نب وداد ناو رك اهنرخخ ىلا هعم تلح دو هتعبتاف

 ةرخام ادد. ىلا هتمطعأو لاهد هرغتنتك [(؟[] ةئسةيدومحملاةسراملا فى ِر واح زيخ (ىرابور

 عساولار ىلا ىف ناقل أو ىذحخأف مانملا ف مالسلاوةالصلا هيلععتبأر مةداعسلا# وسك ت< هوعضووةفد رشاا

 3 لدا ةمعثاءذهلاةقفوعألاهثد يهنأ ٠ اراريثك" اهريغوهللا لو رايىب رمثأ !تاقذ«فاقرع:سمق.معلا

 فشكلا لهأ نمىرادعت اىدنف دم احلا نا( ى :رخااور فو) نتالي عاشلاو ءازعلاضعب قذو

 سو هيلعهتلا ىلسهننال وسروةيفنملا ماقمىف اماماةمركملاةكم فكتب راق انناوتا صن ءرارسالاو

 هننالوسر ىفناطع ا ةالصل ا دعب وكب تودتةمةكتالملانمريثكوانأ و كينيع ىلع قيدصلاركبولأو كراس ىلع

 نيد رخالا طعأو ةد>اوةركتن الك ىل) اقف مصزءامن 3 ةءوا*ةدحاواساكو تارت ثالث لو هياعهنلا ىلص

 نيحبحرنمنب ,رشعو ناك ىف لبا نمةسما1اةعا ءلاىقا او ورلاهذهتع5 وىدننأ رج جاملاىلا ساكلاو

 | عر ةنسورمس سدق ىشمهدو اى ليل نزيل رمد لع نيبع رالااناخخد

 « (امهصاوخ ناب ونيت ذوعملا لئاضذ ىف روس ار

 تلزتنابآر ”0ألو هيلعمقلا ىلسهننا لو سراة هنعلاعت هنا ىذدر ىنوجلاماعن.ةبقءنع (ىور)
 مو هيلعهتلا لصهنلالوسرنأاضب أ هنعو ساذلاب ريذوعأ قو قافلاب ريذَو أ لق طق نهاث موب مل ةلءلل ا ىلع

 ةشئاع(نعوإ) سانل ابربذو أل قو قلغلا بريذوعأ ل ةلاق ىلب تلق نوذوعنملا هيذّوعت :املضفاب رمح ال لاق :

 هيفكع جليل لكهشارفىلاىوأ اذا ملسو«لعمقلا ىلسهّنلالوسر ناك تلاقاهنءىلاعت هللا ىضرةّب دصلا

 هدسح نم عاطتسا امام م حسم م نمانلا اب بر ذوعألا :وقاغلاب ,ربذوءأ لو دحًاهليأ اوهلف ًارةوامهمنثغنف

 هللا ىلصىنلان !تلاقامئااضأو تاممّتالث كلذ عنصن هدسج نملبقأ امو وجو و هس اهبل في رشلا

 تشااذان اكل و هلخ

 هيلعمتلا لص ىنل نأ هنعىلاعت هنا ىذرة بقع د دح مدح (جرخأو) ليزنتلا لاعم اذكاهتكر ءاسر

 لو.راب ىلبثلق اهل ؛ءتاقرغلا فالوليخن الا ىفالو ر ونزل ىفالو:ار وتلا فلن امار و ل اعأالأ ىل لاق ملسو

 هديب هلع مآو هيل عأرقأ تاكهعدو دتشاالفثفنبو ني: ذوعملاب هسفن ىلعأزق 3

 ذوعأ كك مالا عمال

 عجب رالاءالؤدنم كب

 رفغا مهللا سط صم

 ىدعو ىو ىوفذىل
 ذوعأ ىنا موألا سط

 هال ءاعد نم كد

 مهلا ط عشخال باتو
 لسكلا نمك.ذوعأ ىفا

 ردصلاةنئذو مرهلاو
 مهللا ط ريقلا باذعو .

 موب ن مك: ذو#ءأىفا
 ءوسسلاة]_كلوءوسلا |

 نمو ءوسلاةءاس نمو

 راجنموءوسا!ابحاص
 ط ةماقملارادفءوسلا

 نمك.ذوعأىلا مهالا
 توه او ص ريا

 ماسالا و ماذجلاو
 ىلا مدهللا صمسد

 َقاَقْسلانم كيذوعأ
 العالى ىاشإلاو
 نمٌكيذوعأ ىفا مهللا

 سب هناف عو_بلا
 نءكنذوعأو ميصخا ١

 تدين اهنا ةنايخلا
 فا مهللا د ةناطبلا

 يح رالانم كيذوعأ

 تلق نمو عفنيال نم
 سفن نمو مخل
 موسرالءاعد و عبشنال

 ىفانت 1 ر مهلا د

 ةرخ الا قوةنسحايثدلا
 راذلاباذعانقو ئس>ح

 زفغامسهللا س د م خ
 ىل هجو ىياطخىل



 امو ىرحأ ىىفا رسأو

 مخ ىن.هن لعأتنأ
 كرفغا مسهللا صم

 حنو ىدو ىلزه
 ىدنع كلذ لكو ىدعو

 ىلزه ىفرفغا مهللامخ
 ىدعمو ىطخوىدحو

 صم ىدنعكلذ لكو
 ىدعل_سغامدهللا

 شل ١ ءاع ى ًاياطحخخ

 نمءىلققنو درعلاو
 بول 'تنقناك اناطللا

 سندلا نم + ضسالا

 ىاياطحت نيب وىتييدعابو
 قرستملا نيب تدعي

 مسهللا م خ برغللاو
 فرصٍروأقلا ف هرمهص م

 كتعاط ىلع انب واق
 ىدفصها مهلا س م

 ىنامهالا م 82 و

 دادسلاوىدهلاكلأسآ
 كلاس ىلا مهللا م

 فافعلاو قَتلاوىدهلا

 مهللا ف ىتم ى-غلاو

 وهىذلاىد ىل ملصا

 ىللصأ و ىرمأ ةمصع

 ىشاعم اهفىبل اىايند

 اهفىتلا قرن [ىدصأو
 ةانحلا لعحاو ىداعم

 ريسخ لكى ىل دايز

 ىلةحار توملا لعجاو
 رفغا مهللا م رش لكنم

 ىتفاعو ىف جراوه

 مود هاو مىنقز راو
 ىلءنءتالو ىنعأ بر

 0 ع : 3 1

 سايعنب!ثيدحن ءاضنأ جر تكأو) سانت رة قاغلاب ريذوءأل قود هتاوهلةلاق هليا

 برذ ذوعأ ل تلاق ىلا ؛لاقنوذوءهتملا هيذوءتاملضفأب 2 اريحخ الأ 4لاقإ ءو«.اعمتنا ىلص ىلا نأ امهنعدتلاىضر
 كلاقلاق هزعهللاىذربيبحن هادم« نعىذمرتلاودوا دونأ (جرخأو) ساناابريذوعأ ل قو قافلا

 لك نمكيفك:تام ثالث 5 7نيحو ىسمت ني -ني:ذوعملاودحأهللاو هلق قال بوهيلعهتلا ىلههتلالو بر

 لتودحأهللاودلقةعجلاّةالصدعبأر ق ن ءاهنعهللاىضرةثثاع د دج نم ىلا نما (جرخأو) ؛ ئس

 (جرخأو) ىرخلالا ةعجل ا ىلإ ء هولا نمىلاعت للا ءذاءأتارمعب_سانلا ب ريذو أل قو قلفلاب ريذوعأ

 ارق 20مم لعح 2 د روع رس لس اح ذما ىضذر ىلءنع ىناربطلا

 نابحنء اوكا تلاودوادونأ )جر 00 ساملااب ريذوعأ ل و قافلاب رذوعأل و ذو رفاكلل !اهي اي لق

 (جرتأو) تاذوءملابالا قرلاهرك تاك مر «يلعللاىلص :ا|نأ هنعهللا ىذردوعّمنبانعك احلاو

 ا نمذوعتي مسو هيلعهنلا ىل_سهقلا ل وسر ناكل اقدبعس نأ نعّئاسنلاو ىذرتلا

 هللا ىذر ص اعنب ةبقعن ءدو ادول' ( رخآ أو)تاقتالا ف كلذ لكاهاو.-ام كرت "وا ميذخخأق تاذوعملات لو طر

 هتلالوسر لعق ةدبد تلو رانب ثغاذ'ءاونالاوة فخ انين بو هياعهتلا ىلهننالوسر عمريسأ انة انيب لاق
 (جرخأو) 1 سام اممذوعتة.ةءابلوقب وسانلابربذ وعأو قافلاب رذوعايذوعتب

 بلط”ةديد_ثةلط و رتل نابع رخلاق فعهللا ىضر بيب نب هللادسب عن ءقاسنلا اودوادوبأو ىذم ,رخلا

 1 دوعملاو 2 هل دلاوهلث لة لاةلوةأاموتاقلقل اةذهانكر رداق ل سو هيلعهنلا ىبصهننال وسر

 ةروسر قفار وحسمو اذن ص تاك (ندو) عيباصملاةاكشمىف اذك خلك نم فكس تام ثالث ست

 ةسجنوأ ماي ةثالثاهلعموادب و ىلاعتهنلاهافش: ص نيعب رأو ىدحاهماعارقيل» ريح أو وآ<سفنل نيتذوعملا

 نمةيناطسشلاتالللاوأ هر نوادوسلا ماهوالاوأ ةمأ :اسفناارطاواناهملعتماغ (نمو) مايأ ةعبسوأ مانأ
 ةروس ًارقيلفةيناطلسلاتاوطسلاوأته بر هدإاّثدا اوان م فك يور تاب املا

 نارقلا صاو-ىفاذك ن وكيف يك ص الار ظنملف: صفا أىلاةدابزلاب وأ: ةئام نيتذودملا

 نماهرارسأ ]ناب 900 ديس مراسل اوةالصاا صا وحخفةد را ولاةصصعأاثي داحالاب أب

 بصانملا ل يصحتو غاومل اءاضقو ضد رملاءاقشوروبغلاهشكوبو ركلاعي رف

 . متامهدصنمنعنبلو زعملا نيكل |اةصقهيفوءادعالارهقو البلا عفدو هاجلاو
 م ماما و ةالصلا ارك ذبامهماةمىلاىلاعت هنئاامهد ر

 ثلث لعجالفأ هالو سرابلاق هنأ هنءهللاى طز ناطخلانء رعنع قيبااوك احلاو دج ماءالا (ح رخأ)
 ىنأو تن ىلابلاق لضف ا وهفتد رز تاق لاق نيكل لع-١لاق لضفًاوهفتد :رتاةلاقكءاءةالصلا ىف كاعد

 راونالاركفاذك كنرخ 31 او لاسندنم لرمأ هللا كيفك تذالاقٌك ل ءةالصلا هلك قاعد لعجأ هللا لو راب

 هيلعتلصنمو ةكيئالملا هيلع اس ىلعىلصنملاق هنأ مسوهيلعهنلا لص ىنل نعنقلملانبا .(عيرشأو)
 عيبسلاراكلاو عسب انيضرالاو عبسلاتاوم-لا فئث قب مل «.لعهللا ىل نمو هبلعهنلاىلهةكشاللا
 هللا ىضررباج ن عمدنمني ٠(ميرخخأ او) قد اهل !ىناذكهماءىلصالا ماعتالاو عايسلا اورومطا اوتامنلاو راصتنالاو

 ةئاممويلا ف ىلع صنم هباو رفوة رم ةثام مول لك ىلع ى ةنم مو هياعمنلا ىلس هنا لو -رلاقلاق هنأ هنع
 لاقهنأ ٍلسو ةيلعمتلا لس ينلا نع (ىو 3 و)اب امندلا ف نيثالثود ودرج ”الاىفاهنمنيعبسة حا ةثامهلهللا ىضقة رع

 لكى "ص نملا هنأ سو هملعهننا ىلس ىثلا نع (ىور رو ) ٠دعبر قفالى خىلاعتهنلاانأ ىلعةالصلاارثك ؟نم
 لحمامافىلعةالصلانماو رثك لاق هنأ لسو «يلعهللا ىلصىنلا نع (ىورو)اديأرقتفي مةرهةئا سو مول

 دارأن ف ىبب> ىلع ىلصم او ىلاءتهنلابيبحانأ سو هيلعمتلا ىلص(لاقو)ةهْزنلا فاذك ب ركلا ب رفتودقعلا
 ا( جاشلاوةداسلا كاس يارمتؤازك تيرا لمتامل نم رثكيلف بيبعللا يبس توكي نأ

 اهئافىلعةالصلاب رثك اههناو رفوهالصلاب رثكملذ هتحاجةنا و رو ةجاحهماءترسع نملاق هنأ لسو هم ةيلعفف

 ا
 ادلسب



 هذهنا ىطويسلامامالا (لاقو) محاولا ىضَقْتو ناز رالارثكتو بو رك او مومغلاو مومهلا ف شكت
 فدكتو غاوا ىذقتوتاكر لاو فازرالا رثكت لو هياعدتلا ص ذل ىلءةالصل اةرثكت او ةنصثداعالا |

 |١ فدرو و ةروكذملاثيداسالاوتايءالا«ءاءتلداكة كالا او نلساو سنالا نيد عقاوا هاكر مالا مانالا ديس
 ةصدالا و رام ههدحو ىلعاطة اساكب اما ارعملا لما ثدأ ارلاقهنأ 0 ءوهملغهللا ىلصىنا انع هدائسأب ثب رالا

 ىلا ىلا: هللا هثعب نيم رقما نمناكثارملا اذهلد رج لاةهناثامو كالا اذهنملد رعحا,ثلَف ةرودل اريغتم
 ىلاعت هللا حو افةي وت نمهلامتاةفىرت اك ةنس فال آ ةعب رأ نم هيلعهنلا بضغف مهما ءةقفشأط بتساف موق لاله
 عل توعمس هل اولّوال اهماقمىلا تال اداعفت م ءرمعهماعكمملا ىلصتت ار *رعء كاع ىلصت نه رثناىلا

 يبست فل نيعي#سب هللا عبس ناسل لكو ناساف لأن وبسس مف لك ىفو مف فل نوع. هجو لكى وهسجو
 مو «يلع هللا ل ىننل !نءىوروراوال ارد ىفاذك ىلع لصد ناهتبارفغت حد اكلم ةعدست لكن مىلاعت هللا قاذن

 لرمخ الآ هللا لو سراءلاقف نا الاتي ارامل ثمك دب رام لدربجا,تلقفةشاشن و ةرضند لد ريس ف ءاجلاقهنأ
 وهذا اكلم ًاروهءلاثيهذذهثار وناعرضتوءاكب وانيت تعمم فاق لبجىلاتغلداسا لاقرعن تلق بنات
 ءاومسأل 1 قبرَقم كلم هناف هتفرعو ىنفرعف مدلاهارىرحو هدتع عومدب نيطمهوجوذءاانح ركب رقم تلم

 اكل ه_فمىلاع: هللا قاد هسفنب سغن لكن اكو الا كلذ نو ءدخ اغس كا مفل أن وعبسهإوحوةربرس ىلع

 لوغشماناف هلامارك ا ءاممسل ا له هلماق ءلبقت-اف بارعملا هلل مال اوةالصلا هيلع ءاحال لاقٌك مرحامه|تاقف

 تداك مس و هماعهلل | ىل- صد ىف را ىكرب ره ىلع ا اوةداو رىفو اماع ناك مهيل اىتاركا اههيتاكواسع

 ةباو رفو هتعف شو لاع هللا ىلا تعرضتةىرتاكتاكملا اذه ىف ىناعجوةروقعلاءذ_مىلاعت هللا ىنبقاعف
 ىلصفتا صر عمل -و هيلعهللا لصد ىبمح ىلع ىلصد ىح كم ءاغ ثلبق النيملاعاابرلا.ةف هعفشأ تنأتدراف

 (كاذك) لّوالالزنملاءاطعأو كيلءءالصلا ةكريب هحانج تن او ءالبلا هنعهّنلا غعتا ص رمشع كيلعك للا

 ةلذلاو رقفلاب ىل_ةباوأ هامل ار بصانملاباطد وأب وركلاو مومغلاو ضاسالاو بئاصملاب ن مْؤملا ىلا اذا

 دي ربوهوةيضرالااءالبلاروهطوةم واعسلا تاق "الا لو زنء وأ هلاني نأديرب وهو ب ص:«نعلزعب وأ اهربغو
 هرك ذاذكماقملاو هما سلاش ا مكرتب هناف مارالاو ىلامال ىف مانالا د ..سىلءمال لاو ةالصل ارثكملذاهعفر واهعفد
 ىلاةعونتءةالصلانأ ) ملعاو )) نيظعا ولاةزدوة ارملاوب وللا ةايحفروك مو: ساحل فىروذندلا مامالا
 ةطبارهودجوامسس<نرغلاو قر ثلا لهأ نمةعاج رانا هم لك اغلا ريش ع ىنث ىلا ةءاور فو فال [ةعب رأأ
 روهشم اهضعب ارارس أ هيفاودجوو عفانملاو صاوخل:اهيفاو خهفومالسل أوةالصلاهيلعهنيب و مهنية يسسانملا

 دجئانديس ىلع صمهللاهذهىهو ةيخاملا:الصلاك ب وغرملا ل يصو بو ركملا عرفت ىفةدهاشملاوةيرقلاب

 تامل اعيج نما ممانرهطنو ت اجامل اعسيجا هبانل ىضطقتوتاف ال اولاوهالا عج نما ممانمدفت ةالص

 لوي نأ لضفالاو نامملادعب وهام فتاريدلتا عسي ن«تاياغلا ىضقأ ا هبانغلب وتاج .ردل' ىلع اهمانعف ربو

 || متيلص اذا مالسلاو ةالصل اهيلع هلوةلاهرخ 1ىلاانيحت الصدم ان د.سل ؟ىلعو دم انديس ىلعلص مهللا
 هركذاضدأو جياشملا ضعب فزاجأو ىفاص وأاذكعرسأو رثك اومعاوم أل“ الارك ذعماهريث تف اومعذ ىلع
 ةحاح ى الل _ءللافو> ىفةم فا ! هياعد نمت اف شرعل ازونكن مزخكهنالاقول“ الارك ذب ريك الا / -

 ريسك اوف طال ىرعلان م ةياجالل عرس ا هنافهتحاس ىلا هت هللا ىضقةب ورخالاوة ب ويتدلاتاجاملا نمسنأك

 ةراشالا هذه يفكتو نيلهاجلا ىديأ ىف عقتالو اهتكرتفاهرارس أ اوندب و ةيحخأ ا ةالصاا صاو-تىفيلوزخلا
 اودارأاذاممنالةب رانلاةالصلاة راغملادنءاهل لاي وةيبطرقلاة يع رفتلاةالصلا تابرجلاتاوادانمو)
 لاثمف غ 41غزغ ددعلا اذ مكب رانا اةالصلاهذهنورةبو داو ساعت فنوعمت<بوهرملاعفدو ب ولطا !ليصت

 اليصفتاهركذئسديبعلادا م ىلئل طوحلا زثكلا حاتم« رارسالا لهأدنءاها لاقي ووبرانلاك اعن رس هي وأاعم

 ىلع ىنب نم ىلع فرصناو
 ىلعرصتتالو كرم هاو

 ىلةركسمالو ىلركماو ؟

 ىدهلارسو قدهاو

 نمىل-ع ىرصناو ىل
 كا ىئاعجا بر ىلع ىنب
 اءاهوكالاراكش كلاراكذ

 اتي كلاعاو_اطم كل

 ٍِب :راييتماها اوأكلا

 ل غاو ىبرت لبقت

 قوعدبجأو ىقتوح
 'ىاسلدد دو ىح ثنثوأ

 ةميض»لاساوىاةدهاو
 سم تح هع ُّئ ردص

 الرفغا مسهالا صم
 انءضراو انج راو

 ةنل ااناةداوانملمقتو

 انل صاو رانلا نمانحنو
 مهللا 3 هلك اماه

 حصاو انبواقنيب فلأ
 ل.س اندهاوانس تاذ |

 تالظلا نمانحتو مالسلا

 اكتوروتبلا لا

 اهتمرهطام س>اوفلا

 ىانل كرابو نطبامو
 انراصنأ و ائءاممأ

 انجاوزأو انبوأ:و
 انبلع ثنو اشايزدو
 باوتلا تنأ كنا

 ْن رك اشانلعحاو مح ل

 اهم نينثم كتمعنل

 انيلءاهلك ًاواهلئاق

 مهللاط سم بح د
 تانثلا كلأسأ نأ
 كال أسأو صالا ىف

 كلأسأو دشرلا ةعزع



 0 دع : 2 1 0

 ْ دس تهيشلا كسا ذك االول السلس لالا هذه هولاند اشتاق الا بابل
  ةدابزب سدمق ىلأل بج ف ىسونس لازجوسيلاعشلا نمو مني ردينلايشلا م مث برغم جشلا ٌغىسنوتلا
 ةكرابملا ١ ةاسملا دهم ءارق ىلعم .وادناتزحأو تنذأانأ انو مهنعهنلا ىضرثال مولعمل اكددعب سفنو +4 لك ىف

 اناسل ءلأساو كتدابع
 الدوا ءاسانلقو اقداص

 متن نيم 1« مبانعفنو مهرار.أهلاسدق نيروك ذملااشملاءالؤهساهمانزحأ < ةمان ةزاجالقلاو طخلابةنومجلا || 0 2
 ليص#و بورك اجيرغت ىلعةيوتعتنعماسالصلا هذه انا هماوداؤ اياوهنلا ىنتفوواهر رس يبلعوانيلعهتا كلاسأو ٍلعت امرسْرم

 لك ولاد 'لاقو» ا ناوأو ئث لكددع ىلءةطر عوةالصلان اد 1 طافلاب : هإماكو بولطملا 'لرفغتسا لعن امريدت ع

 امالا (لاق ) ض الا همدذلا ءاعتشلا نعد رز رلالز 3 كة سم دءىدحا هولك هنا 1نل!ًءالصل اهذه 3 6
 مم :9]) صر 2!نمهعسنو د يع ماد مالعتن اك نالعت ام
 لام هنأق هقزر: ع عطقنيالادر وهذي روث ضرر دمع اك لاس اةالص لكرب دال فلا هزهأ رقنمىروشدلا نسم كل تبونغلا

 ىل ارفشأ مسهللا صم

 ا امو تددنقام

 امو تالعأو تررصصأو
 ١ سمئجم هر ءأتنأ

 مهللا (1) تنزالا هلاال

 اًضدأهدا لاني ة د هع نب عار و ىدحا موب لكهبصلاةالصد عباهيباعمواد(نمو) ةنغا ١ ةلودلاو + للعلا بت ارملا

 ١ مول لكأجتءارق ىلع مواد (نمو)هدارأامٍنوذ هضرغ ؛لرديو هبولطمل هع” سم ةئام مون لكأ جملع مواد (نسو)

 اوماعمواد(نمو) هدب رئش لكىربهنافرارسآلا ف ثكل ةرم ريش ع ثالث و ةثام“ اثمالسلا يهلعنيلسرملاددع

 مامالا (لاقو) رهثب تاق ىلعر طحخالو ت هع« تذأالو تارد ,ءالا متو ةصاولا هقصدالاموإذ مل مون لك

 ىنااىلااعلسوتماو ير فتلاةالدل امه ًارقياف مقل هالبلا مذدوأميظع مهم أ ليصحتد ارأنمىىط رّملا
 هدد ىلعدي واط مو هداىم قذول ىلع هللا اومن عب راواعن راو: امعنراو فال | ةعد درأ ماظعلا قلنا ىذ 000 ال مقا

 ل | لو - !هنافددعل اذه ص لا كذاذكو 00 ل

 اطل انو ماد عرسال دارت لاول داود نءهو كتنح هيانغلدتام

 نمريثك اهيل تبل تاريدنا لئالدف تسل ىتااتازاجاتاب رحئاتاواصلا

 دييعلادارم ليذل طرح ازتكلاحاتفما ماو تاقوالا عم هجقناوخالا

 مانعأو تالاخلاع نمسدأو تادابعلا ل_ضف أ مانالا ديس ىلع مالسل اوةالصلا نا ثيداحالا وريسفتلا ل دأ لاق

 اولسوه لعاوا اونمآنيذاا اهي اي ىننلا ىلءنولصب هتكئالمو هللا ناىلاعت هلوقلت اماقملا فرشأ و تان رّقلا

 لاعتهلل' امة نما ماي فسار ك ذي نأ مانالادمس ىلع مالسل اوةالصلا ةلظفل بادآن ا ( معا ايلست

 انيلعهينو.امنيةيلا
 انعممو ايثدلا تئاصم

 9 انعاسماب
 هالو انتر امان ذو

 انراثلعجاو انم ثراولا
 هللا ل صل ىأ د« اندمس ىلع مالسلاو ةالصلاز وحي و اهتمدءدالف ىلاعتهّل ىلا ةالصلا دنس لن ذاكسو أةقمقح | مآ نط ىلع

 ىلاعت هللاءاع-أ نممع ماوهذ مالسلاامأو ءاشنالا قد رط ىلءد#: ىلع ىلا عتهللا ةال-صن كلواد#©ىلعدالصلا 1 2 ّك
 . . 8 . ى..ءوا عع ع 20 06 ع 5 ب ند 5

 لاقوهءالدنمملال_ءحوءادنلا فرق ذك هلأ اب موال 6-0-5 اوهاهماظءاوهثامع#م 0 1 ئالوانند نكت

 0س را رمل مت ناكىذلادأن 7 0 6 : الوانمهرعسك اانندلا

 5 عم د ريو-ءلاو ءايع# ع - 1 2

 ترهظ هيىذلا عوبتملا هزئملاوهو ى-ءملكع-جرب«ِلاو ءاسم“الاسأر وهىذلا مظءالا مسالاوهنهنناوه انتبغرةراغالو اناع غابم
 شرعلا نما 17 لاو كاوتان صلازماممالا تر دست نو اومسلاو تو شرالاتلسأ بلو تاقواخلا
 ىرتن ااهعموهوالا سا انالو بطرالوءاجسلا ىفالو ضرالا ف:رذنمامو اهدسحو م هنايده_ثت ىرثلاىلا

 دخت ممم نكمل لو سرلاو ئنلاك هتغصرك ذب الصلا تزاج ناوهئام» أل ضفأوهفد# مسااهيفرك ني (اضدأوإ)
 ىلعةالصل ايىدانت ةكتئالملا نأ (اهنم) ة يك :؟دئاوفةالصلاءانث اقدم مسارك ذفوهريغنودهيدبعتلا عفو

 نع دج ايئلباسقا ل ملا هنانفلا نأ تاجر املىلصملا
 || 1 تاولستل انا

 هيلع س سأ ىذا مظعالا مسالا هنابتاذياللو ماظعتلاو أومن ْمَتَلا دي رم (اهنسو) تضقالا ىأ ةحاع كل طقس مل

 .ةيدمحلا هتاذلا لسوتلا اوهبنرمشلاو ءلربتلل (اهتمو )ايم هل لع لهىلاعت هلو ةرسسف هب وىدمحم ا يذلا اذه

 || هللا لوس ىنلانعديعسوبأ (حرزخأو) ميمعتلاب مالادر وال هياصأوهل آما ةالصلاءانثا فرك ذي(اضبأو
 || دحم ىلع لس مولل | نولوقتلاق هلا لوسرأماربلا الل امواولاةءارنبل ل لا ىلعال تالله لسسو هيلع
 || لاثتماةالصلا ناف لالا اركذ تحت «تمأ عسب جيلعديل دل ؟ىلءود# ىلع لس مهللا اوأوق لب نوتكستو

 تا طاباقخال]
 نغم س ن ائجرال

 انصقنت الو اندر مهلا

 انهمالو انمركحاو
 انمرحتن الو انطعأو
 انءاعرثؤتالو انرثاو

 ضراواذ-ضرأو
 مهللا س٠ ست اع
 قذعأ اوىدش ”رىنمهلا

 00 مال



7 

 ىتحاعبج هتمالءاعدو «#اعءانثو سو هياغمنلا ىلههنلالوسرلربقوقو ميظعتو ةكن امل حنو ىلاعتهّنيا مالا ؛

 عرس نامالسلاوةالصلا «.لءهوّلبولطملالوص>وةءاحالاةعرس ىرخأ:دئافل الارك ذفو ىلصملا سفن ||

 هدوصةةمو هيولاطمةالصلا ءانثأ 1ىفىلدملا اركذياضنأ اودانساكدث او هل | نماه ريغو بئاغل تنام وعدا اداءاعذلا 1

 دودقملارك ذنالدابلااذهليقةر وك ذملاةم< رفتلا ةالصلاو ٌةزوهشملاةيحنملاةالصلا فرك 0

 هراضم عفدو هيوأاطملوصحف هيداهلوسرةعاف ءاحتراو هيلاءاكلاوهوسرو هللا ىلا لاح ضرعروذ لاو
 ىلاعت هلوقىلاةراشا هيفو هنمالا لو دخلا نكءالو بوهرملا كلذ عفدو بولطل كلذ ليس نعمزدعب فا ريعاو
 رك ذز و< وهياةبضغي لاعتهللالاس /نممالسل ا ةالصلاهيلعهلوةىلاو ضرالاو تاوجسلا ىف نمهلا سا
 ذ_ صاوخلاض عبلاقاك ةدد«:ملاتاولدل ارك ذنملضفا و هلدار ركمد>اولا مالسلاو اّةد>اولاةالصلا
 كن او-ءاضقىف لوذعب ونييذاحو رلادونجلا كل ىت>تراركتلابدرولارك ذرارسالاحافمنافاغلأ لقافرح

 نيملا|بع هللانامالسا اوةالدلاهيلعفلوقاو «ملاراركشلا,ك.ءاودإك محن مظعاام«ادرولاكلذنوك و

 اولد ناطل نادر وانا العا ارك ذءاذث ًافاعممالسلاوةالصلار 5 ذياضي اوبلطل 'ىفنب 7 ركل اولاؤسلاىف
 َِن اولا اريثكشلددعلا م ءاةاللارك ذءانثأ فرك نياضي أواه ملكب اوثلانماوهمالالاثثما اولسو هيلع
 1 0 زلا,هناسحاامحار و هنلاةجر تاز ىفاعمط نم لك ةطاحا قب رط ىلء رود الاو

 هلا سحاو همركو هللا لضف هحبستو هل. موه دمحوتو همالسو هنالصءانث ىف لذالو ىلدالا سفن ىلعو نيعججأ
 لوسرت أ هنعهللا ىذر ةمامأ لآ نع اخلاو نابخنب اوئاسنلاويرخ أ ال ددعلارك ذمدعب نينمؤم اهدا بع ىلع
 رثك اب رمح الآ لاق ىبر 0 د ؟لاقةمامأاب , اد لوقت ”اذاملا هو همّدفش كرح وو هبرجإ بو هيا فنا لئفلا

 تا 2 ا ناسع-قاحتامددعمقلانادكس لوقت نأ للا عمرا ملاوراهنلا عملا 5ك ذنملضذأو

 نادسو هباتكىد> ا امددع هللاناههوءاهنأاو ضرالاءل مدلل ناحعسو ءامجسل اوضرالا ىفامددعهللا ناس

 لثمهللابالاةوةالولو>الو كلذ لثمهلاالاهلاالو كالذ ل مهند اوئش لكع لمهتلا ناكسو يش لك دد هللا
 قةصةريشءتالث وهن :امثلث هلإ موأ عم لكددعي سفن وه لكفهتيال لوس رد هللا الاهل ال كلذ لم ماهر ريع و كلذ

 لزاحأ اذك ةمةثام ول لك هلل موأعم لكد دعب سفنوةحل لك ىفهللا 1 املك مهللارفغ: سأل وقد د ومو لك
 نئنؤملا مآةيضيشن ءرازملاو ىذم .ريلاو اربطلا(حرخأو) سدي ىلأ ل مج ىف هرس سدة ىب ءونسلا دج خيشلا

 فدو وملسو هيلعهللا بسم ىنلاءاخاصيست ابدعت ةارن فالا ١ ةعب رااهدنعتعجاب ا مءىلاعت هللاىذر

 ناسالا ىطريغ نمددعلااذهعومتنمىأ اذهن ءرثك أكسر ىلعتفنوذنمتعسدقلاقف اهساردنع
 ْىَ م ناس ىلوتلا 3 ريثكد دعب ىاست ريس «تامز فهلا ل زوسراب ىناعتلاًةذنامزلا اقَش :وأ

 تاليلهتلا ىفدد_ءلا ركن ةاورحأ لاعتدقلا مهجر زم اشملاوءانأعلا نا هع هناقوا *دارفأ عدمجوىروصت

 ةالصلا ءذهتاولصلا نيب نمتدج وىنا( ريةفلالوةيف) روجالاو باوثلارب ريثكتلتاواصلاوتاعبستلاو

 نأمل ءافىلاعت هللا ءاش ااه رداه رو و ناوثلااةزثكل ءامضفو نأ الاءذهل ةقياطم همك رفتلا هب راذلا

 ا وسةم»ن لك-او لاقم ماعم لكل مازالا دمس ىلع مال لاو ةالصلا رك ذدنءنيماقمةنلاو نمؤملل

 قدر ط١ ؛ هيلءمالسأ اوةالصلا ا نو كول ل نأ (لوالا

 ماقملا كلذ فدل ب سا: باه دول اهني ا ىلا هيالسو* وم واد جسم ءواعمشتسمباد“ الاو ريقوتل اورمانبتلا ميت

 مالسلا اذهصاوةناس زةسمتناماظز ركل وهاك ودنا ةحبر وىنلاهيأ_ بلعمالسلا لوقينأ||
 ىديساب كيلعمالسااوةالصلالوةد وأ لوسرلا:الص:لو دولا حا اتفم رانك قال. صف:ةروك ذمهرارسأو ||

 ايجار وهب نأ_طمالئاسءاكبلاو عو_ثلئاو عوضالا عماهر 0 ويوكرد أقل شان ىدس نحت الوب |
 هن 3 «موهنلاباب تنأهللالو سراب ماقملا كلذ ف مالا اوةالصلاهذبلاغتشالاءانث أىفلوقب و هللا دن ءهتءافش
 اها سفاعت هلوقأرقب وة ذو ىسفن ثماطو ىف ونذن ماب راهو نامصعلاو بونذلا ةرثك عم كنج م كريغباب

 لاح اذ مباهباعموادب واع >رايارت هنا اود لل وسرلا مهر غغتساوهتلا او رفغتساف لواج مهسفنأ ١ اواطذذا

 اسلصصم 
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 جيآلا تئسفنرشن

 ى مزعاو ىسفنرش ىنو

 مسهال اىصأدشر ىلع

 اموتر رسام لرفغا

 مه هوتأطخأ ام هو تناعأ

 تاهحام ..تلعاروتدع

 لاس تح سا نسم

 ايئدلاقةسفاعلاهّل
 ىناموللا تةرشآالاو

 تاربنا ل عفكلاسأ

 ب>وتاركملا كرتو
 رفغت نو نيسك انسملا
 تدرأ اذاو ىتجراوىل
 ريغىذوتف ةنتف موقب
 كي كاأسأو نوتغم

 تود ريتك
 0 رزقت لع

 ىلا مهألا سم ت
 نمب>و كبح كا أسأ
 ىذلالمعلاو كح

 مسهللا كب ىنغلبب
 ىلا ب>آ كم لعجا
 نمو ىلهأو ىبسفن نم
 سم ت درادلا ءاملا

 كح ىنةزرا مهللا
 هبح ىعفنب نممحو
 ىنتفز راكسف مهلل اك دنع

 ىل ةوق هلع>اف حام

 تن وزام ومال ابتاهف

 هإعحجاف بحأ امن ىتع

 تن ابحت اهف ائارف
 ىع همن ىئوعتم مهللا

 امههلعداو ىرصبو
 قرمعأاو ىنم تراولا
 هنمذدخو ىنااغن نم ىلع
 بلقماب سمت ىراثب



 ىلعى اق تف نولهلا

 ص سم ست ند
 اناعاثلأسأ ىنامهللا

 ا ال ام«نوإديرال

 دانس هقفاصو

 3 مسسو هماعدللا ىلص

 ةنحة نجل اةح رد ىلعأ

 سم بد سس دادلا

 ةحشالاسأ ىنا مسهالا
 2 اناعاو تاعاىف

 نوزع نت
 كن.ةجر ,واحالف هعمتت

 ةرفغمو ةس مفاعو

 مهالا سم سانا ءضرو
 ىناعو ىتتلعاعىنمفتا
 اع ىقزراو ىنعفتام

 مهألا س سم هبىيعفمت
 ىلع ىنتلءاعىنعفتا

 الع ىندز و ىنعفنيام

 لاحلك ىلع هللدلا

 لاحنم هئلايذو-ةأو
 صه ىتراخا!لهأ

 بيغلا كلاعب مدهللا

 قاما ىلءكتردقو

 ةا.لا تلعام ىندحأ
 تايءاذا ىتفوتو ىلاريخ

 كلاسأو ىلا ريد ةافولا

 فيم نددكم
 ةملكو ةدايئلاو
 اضرلا فص ال_>الا

 امعن كلاسأ بضغل و

 الزي عةرقودفن.ال

 اضرلا كلاسأو عمطقنت
 شعل ادربو ءاضحقلاب

 رنا اهذلو :وملادع

 قول اودل-ه- ويلا

1 

 مالسلاو ةالصا امذهلاقن مهرس ضدق ىرا. + نيدلا ف.سنب انهشل (لاق)نامز و -اكمىأف طاشنلا ىلأ

 هيولطم كرداوهداسملا:ىرخالا ةعما ا ىلااغل أ هل لكش الذ ىلع مواد وةعجلا زامل: ص شاأ ىنكرد أ هلوذىلا

 ىواربلا يديععسلا( لاذ 'و] مانملا فيلسو هيلعدتلا ىلص مل اىرو اود اءاضقل ةيمدعت علارارسالا نم هرمدن مانذه

 ةرمل ا يكردأى ٍجامحت تاقىديبذدنمللا لو راب ىدمساب كم .1ءمالسل اوةالصلا ةعمجلا لما لاق مدرس سدق

 تللادك تب "11 كلب نصنع الإ اواندلا قهضرغ كردي وهن واطملصعفر وغلا | ىلع هتحاح تدض

 هللا تاذ ىلا هج وتلا ل كر ءملاو ىبصملاه- وشي نأ( ىناثلا ماقملا 5( رارسالارسىفاذكك يبا ة نمط, ىبح

 مسو لق برا انروصقوان زعم ا 2 اذ قلع قملت يمال اوةالع ل فر دهر لعالم اوةالصلاب

 قه اهيظعتو ىلا عت هصالالاشمما ىو 3 هي دم اهي اذ<ةمقح ىلعاق# الامان امالسو: ل ةالصانع“ هلاكوتنأ

 هر ” الاو امن دلافهر وهال + او هدو تقمو هب واطملود-وهن د دإ هةعافش ال مومو هم ه.فصتاشأ مرو

 ىلا و الاست اواسو هلمعاؤأ داو: :مانيذلا| مان ىنل ا ىلع توم هد همك الموهللانا هلوقةالصلاةدآأر | هم

 ا ا ةالصلس مهلا ةالصلا ءذه رهو ن.لازاكلا حاتم (اهنمتاولصلا هذه ثا ا

 قدكس م اونا نسحو بئاعرلا هيلاذت وءاو اولا هنىذقتو بركللا هيب رفاتودقعل! هب 1 هنزل دهان دس ىلع

 ملكد دعب سفنو 4 لك ىف همدحو ه1 عر ركل و يماعقلا
 ءالصلا ا صاوخ ناس صدقك مولع

 وأة م نيعد دارو زك ةالخلا هه ىلع موادز ى طرقلام مالا لاق واخت 1 المصفت اهرارسأو هب راملا

 1 هس -وهر 23 ىلع ءرمدر رزو» صارت وءرمدوهن رز كك ايما حرف ةداب زو ةئام

 تامكذ فرشو رعدلا كد اوحنم«:ماوتا..ارلا قوهتماك دهزوةدايزلاب تا: سطاو ناريدا باونأ هله كفو

 طرمش: ؛الا رثا اوفلاءذ_هل سالفه طعأالا!.ثىلاعتهللا 0 نءلاسالوولَعلافةيعال اأو رقفلاو عودا

 اوغت اوىلاعت هلوق ف كمللاىلاةددم | هرأ ذيل وتلا ةالصلاهذهىف نأ (ملعاو )رارسالارمس ىف ذكابلع ةموادملا

 د# مسار 0 هول سو هيلعهتلا ل_مهنلالورملااهمق عضاومةعب#سفرتاعضلا عاجرابة بس الاةلمسولا هيلا

 هللانئازخ اة فمادرك ذوهتلاز ونكن م ةالصلاهذهناو كلذك تسافنا واصا ارث د او تام نامت ىلا غاب

 ىباثلا ماعلا :الصا هذه ىلع مواذي (اضاأ او ) ىسهتن اهللا» انامىلا اهب ءاسوب ودهللا دامعع نماهماع موادنل مخفي

 رىذثىلزاجأ اذككل موأ_عم لكك دعي س ةنوةحملكق د اندمسلا !ىلعو د# اد .تىلعلسو لد موللا ىدو

 نيةةامو نيّدسو ىدحا هس ةيدومحلاةسردملا ف ةروخ ملا هنيدملا ىف ادنسرك ذيىدنهلا نطدمؤشلاىدنسو

 هللا ىلههللال ور ىلا هإدوالوهلل ىلا برقتالر
 ىلص ىلا نعرارسال او مولعلاذ تأ ماعتم ءوادن |لاةفةروكذملاةالدلاهذهو ىمركسلاة يآ ىلعفملم و هيلع
 00 اذ رايدر طوبا

 ىلا تنأ ةرفةرمةثاماهنستأدب ةلل لَوْ قةالصأ اهدهتأرق فك راب كاع اهرودتلت غض 1
 تدحو ٌثراركتلابهنراشنا اياو هللا ىئةفوىل: االول وبال اوّل ةعافشلا لاف مانملا ىو هيل عهتلا ىلص

 اماعاومواد نمشي ًارفناو لالا نمار :ك ةالصلاهذ مب ترمدخأ مث هرس رمز عشلااهر 1 اوس لوح

 ةراشالا هذه كفك هز“ ؛كرارسأ اهسنواهلثمتلنامةيسعارارم أ اولا

 هرابحاب مونلا ف لوسرلا ا منزاجأ هاب ؟ماظعأىنةفودهلنا

 مظلاو مولا فاس اداه ءمدخ

 لودولا قبر طىل ةعرسدرب تاو لوسرلا بيبا ىلا ةلسودرت تاو

 معلا فاشكنالراك ذالاوصئاصللا ضع هنمتلاسو فلأو
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 7 4 _ 00- 4 ااا

 ا تم ص

 دنء انت هنافناعالاةةمةحىفةمألالا اوةأوةدراولاةصدصلاثن داحالاوت ان“ ا

 فودتاا لف ًادنعو ىفاشاادنءّى الثو ةةينحىلأ

 علطذا لو هياعهنلا ىلصمنتا لور عن ءامشد لاق<: هللا 0 رغنزع م مو ىراخ 000 0

 ا ا-ىج ى>دحأ امءهق رعالورفشلار 5 :؟«ءلعىرتالر ءساا داوسديدش رابثلا ضان هدي لش ىل - راخبلع

 لامك ناحالا نع نر دال د هر دف ىلعهدي معضوو < .ةيكرولا<تيكردتسأو ملسسو هما اعهللا ىل_هدهللا

 0 0 و ةورخ لاو 4 و 3 ا

 0 هللا بعت نأن ا سحالا لاق ناس الا نع رمخاف تة دم لاقالما <: )!تعدسا اتثرملا ح 5 1
 للاسلام ممل_ءاياهتعلو ملا ملاق ةعاسلا» نع ىنرمدخاف تةدص راق كارب هنافدارت نكس نافءارت كن“ 1 :

 نايندلا ف نولواطةءءاشل اءاعرةلاعلاةأر ءلاوافؤاطا ىرت ناواهتب رةمالا دات نآلاَو اهتارامأن ءىبري_افلاو

 نءىرد نار عاب سو <: .اعدتلا ىل_صىل لاق مثال وطىآاءامت تثيلفل-> رلاع الذ قاطنا مهنعهللاىدررع راق

 02 مر 2 ادملافاذكوهكني دول عيلك انآ [مال_سلا< كلعلت يسم لقاءا اورو هللا ت تادف لكاس /ا

 ىل لدلك ماقعالان ؟رلاودو زاسالاب رارقاو نانا, قبدد 3 .عبهللا هجسرة ف: ,ك دنعءئانئناعالان ا

 فّدتلا لهأو نيثدحلاءاملعكاو يفاشلاد:ءئالثواقساف دوك :ركساو انءوملمعاا كرات نوك و الصأ

 ا راركالا هللا ناعالا ل -وهياعهتلا ىلص هللا لوسر لاقتلاق
 ناعالا٠ نءاحر اخ ةريبكلا بكد ص وكت دى -جراو اوذتاو هلريعملا دنعناعالا ةةيةح نم ح لمعلاو ريغدلا

 رفكللاوناعالا نيب هلزتمنوتشف ل ةلزكعملادئعر مكلاىف لخ ديالو را وهارد ءر 2ك دار وامهدتع

 31 !نعنابح نن اه رشأ امل ىلع اهيل !نامعالا ٠ ن.ءزحلاسمالا فوهّدلا لهأو ثردحلا لهأو “فاشل ادعو د

 ريغصلا عماجلا فاذكناعاالب :لعالو لعالم نامع الب ةبالل سوك: .1 هللا ىل_هدهللا ل وسر لاقهنعهنلاىذررع

 ةدايزب ناصقلاو ةداي ْر الالباقءدنءنامعالا نوكيفال ءاك الاصقاز دك ءانوكيلم_هلالالءتابف همة نمال

 تماتذ ذأ او ىلع هلوةلفال ةنامأ مالقعوالقن هبعوطقم ناصةالاوةدايزلا لو.« ( ليقتاف) «هنادقنو لمعلا

 38 8م راف ا ركب ىف ناسعانز وول سو هياعهللا ىلصهلوقاواناسعا م مداز زهاب !مهماع

 00 وهّنمأ ع نمدداو اع : انيد و لو «ياعهللا ىل صدت انف ناسع انيبذكنيسىواسنلا مَوزانفالقع

 ىهاعانادةذلاوةدايزلاو هيفمادقالا هب و“ ةسمساملاو قددصتااو هتاعالا (.1:) 13 ) هتالغوكسم

 00 موصلاختو وذدهتعاو ىلعو رهش رم ءلل-.قوىاقأ!قردصتااو هوىذل' نانعالا قد :ةدىفالزاسعالا

 باسالاب ر ارذالا و رداكو :ةنيتداهشلابلخأ ىو ق-انوبف لم ملو دقتداو هش ن هوؤذا:موهفل 25 هلال

 لقانا قدصملا ىلع زي سملا ماك ءازسال طرم 3 ثا! ءضءبدخءهلاط هرمثالو نا-عالان هأزؤح رس 0

 ا ناك را اردالا نأالا هباعصودهنلارها اوطةلالدإ هضم ءزسهنا مهضعبلاقو ر ارقالاىلا باةءالوهو تلذلا

 ولو نما عم هكرات نوكمالى - ةيثزلا ةوج را: الاةلاحىفاوريتعاةيعبتااوةيسضرعلا ةبئاشا
 كرو ارثالامهاو :ىيعمان_هو طةفةيرعااههص رار اهضالا ةلاحىفو ىدصم هنا ضر فت او ىل ؛عئهتلا د:

 نءلوةنملانا ) مل-ءاو ) رفكسلاةملكىلءهارك آلاد_:ع طوق سلا لمت هنأالاهن دايزل ى#ءالذا دئاز

 هب وندم ماك الا ءاوسال طرع هدرارقالاو اطقف قي دهتلاوهناعالاناام_هد>انالوق 71 بااودفلقاتك ىلع

 اراممع انمومع نك لردعرب-خن هراردالا 'لرتو هباقب قدص نفرارثالاو قنددتلاوهناعالا نا ىفاثلاو «ءاع

 لاح ةيعبتلاةوطارابتعاائمومَتوك «سفرشن اةقو قدا هدو قد صناو رامتالالا-ىفهمدنكر هول

 ناسللا لم هيزيعملو ناسعالان مازسب راخ ل لع ف ةمكسحلاام (لدقناف) ميضوتلاىفاذكرارطضالا
 اسس ل 2 777 ححممطططلا

 كيذوعأو كئاقاىلا
 هنتفو ةرمد مءاريض نم

 ةنبزبانيز مهللاةل ذم
 ةادهاناعاوناعالا

 طا سم سس يدعم

 نمثالأسأ ىنا مدهللا
 هل>-أو هلحاع هلكري_ّنا

 ملعأ لامو هنمتملعام
 هلك رسم ١ نمكبذوعأو

 تملعامهل-اوهإ>اع
 ىامهالا ملعأ ماموه.خم

 كل امريخنمكلأسأ

 ذوعأو ك.ننو لدغ

 اموة_دجلا كلأأىفا

 وألوق نماهملا برق

 نءاهأ ان ركام و راذلا

 ىلءاضق لكل -هحن نأ

 نسم بوح تاريصخ

 نم 1 لاو

 هتيقاع] عجن نأ سأ

 م-وللا سم
 رومالا ىفانتبةاءنسحأأ

 رجول ١

 ىزخ نمار اهلك
 ةرش الاياذءوايندلا

 مسسهللا يا
 امئاقمالسالاب ىئاففحا
 مالسالاب ىاظفحاو

 ئئ-ظفعا و ادعاق

 الو اذ ةار مالسالاب

 الو اودع ىبتسمأ

 ىامسهللا ادساع

 ريسخ لكن مثال أسأ



 د دو عأو كد هنتازح

 هنن اوخرش لكنمكب
 تح م كلكم
 نمكبذوعأى ا مهللا

 هتيصاخي قدك تنام رمش

 ىذلاريمللا نمءالاسأو

 مهللا بتد كد وه

 تابح ومكلاسأىنا

 كترفغمازغو كتجر
 ما لكن مةمالسلاو
 2 لكم ةميغل و

 ةاحضل اوةنجلاب زوغلاو
 مهللا طسم'رانلانم

 هترفشالا اينذانل غدتال

 الو هّتج رفالاامهالو
 ةحاحالو هتيضقالا اند د

 اينالا خاوح نسم
 اهتيذقالا ةرخ“ الاو

 يالا ما
 ىلعانعأ مسهللا بط

 لركشو لركذ

 سم كتدابعز سحو
 كرك ذىلع ىنعأ مهللا

 نسسسحو كلركشو

 «يفىل كرابو تقرر
 ةبئاذ لاو رطكاو
 ّفامهللا سم يضل
 ةمقن ةشعكلاسأ

 ادرمو هبو#س-ةةيمو
 حدا الو رخث ريغ
 فيعض ىنأ مهللا سم

 قعض كلاضرىوقف

 ىيصانب ريخاىلاذ و
 مال سالا لعحاو

 ىاضرر ىسوتنم

035 

 نا

 تاعالانا او كلم نبال غدر مشا اىراشمن مفيش لو#ىق اذكمرا ارقاد_هاشن )تاو هعامج

 نير سماح نسدرخ“ الا ىفوهو هنم لقب نلفاني د مالسالا ريغ خشب نمو) ناعت هلو ل أديل خباو مالسالاو

 نمد ريغاجفان دج واف نينمؤملا نم مالسأ اهنلع طولاهبرةىفىأ ( هيف تاك ع نمانحر خاف ) ىلع هلوقو

 ىلاعت هللاهجر نا ادنعو هعابتاو مالسل هيلع ولنيمسملاو نينمؤان مة“ الاهذهىفدارملا نال( نيطسملا

 اونمْؤت ل لق اذم ابارعالا تلاق ىلا هت هلو ةباك < هسكع -فالجت لسور هود لك ق لطم نضو تو مو عام
 ناعالانعمالسلاهبلعل» رتحلاؤس هبفروك ملا ثيدحلا ىف سو هملعهللا ىل_مهلوقب وانلسأ اولوةنكسلو
 مالسالاو نامالا اانلوقىف مالسالان مانداضةغ ركلاةنبأ الا« نءباوخلاىفانلذ 5 مهباصملا فاذك مالسالاو

 دابقنا ريغ نمرهاظلاداقن ا ىنععةن“ "الاى مالنسالاو ناعالانودب دحولالودوغ دوغ را ريتعملا مالسالا دا و

 نمدارملا ثدد4ل !نءراوخلاىنانلتو نامعالا باب ققددص: ري-غنمةداهشلاةملكب الا

 دعا وأة سن ىلءناسعالا ١ مع 9( ردااىفاذك مالسالاةةءقحالهنامالعو مالسالات ار ؟ مالسالا

 ناعاوهفعوبطلانامالاامأ فوتومناعاو دود صناع ءاو مودءمناسعاو لوقم تاع او عوماعم

 ناعافدودرملاو نيءدتبمللاناعان فوةوم اوني .قملاناعاقموصعملاوءانالاتاعانل |و.ةملاو ةكئالملا

 هنلاة نادوبدبعلارةءناودو نانجل ايداقتءالاوتاسالاب رارقالاو همالكلا لهأد_:ءناعالاو نيقفانملا

 35 7 ٌرعتلاشماهباذك كلذ ريو ةكست الملاو ل سر و بتكن «ىلاعت هللا دن نمءاجام عج وهنافصو ىلاعت

 ةثالثىلعناعالا نا ىفةٌءالالاوق ةأوهدراول ةحمصأ !ثدداحالاوت ان“ الاب اب

 هيوح : رس ناس وىلالدةساو ىدماقتو قرة ماسقأ

 هيتاالا سام قيدست و هتبدح أ قددصت دو ىلاعتهلل'ةمنادحو ىلع ك باق ىوطنت اود( قيقضلانامعالاف

 كيلقهيلعتس « وطاف ماعلا ك فلا خول ث ابل !اذهلّوأ ىف مالسلا هيلع لرب ,رم-لاؤساث ردا ىف5 اعرش

 فاصوأ تاعيقص ىلءةبد وب رلار اوف ا روهطد نعل هاما كلذو هداضد اسمن | ارث الو ةلرلزالو ةكح كبت ىندحتال

 كنان" الاديلقتناعالا باب بحمرئاسوىلاعتهنلاةيناد بوب دقتعت نآوه (ىد.اقتلا نامعالاو ) ةيدوبعلا

 2 د:لزلزتلاريثك رعب الن اعالا اذهو كدنءناهرب و ةحريغنم دب رقءا4طعلوةبافارتعاو
 نأن اخت دوملاتاركس لفعل ات ةيفالتكلا نواس ماوعب و.هدذعو يش ىندابهرب ريختو

 هبعشو هنارلمكتس مو ىوقتلا نصح هنصح ملاذا اسم سالهناسل ىلعهراث 1 ىردالو هباقنمناعالا بلس
 ىلععو:ملانملدت سنأوه(ىلالدتسالاناعالاو) ر ورمشل او ةمئاحلا ءوس نم مافعلاهللاب ذوعن ةروك ذم ا

 اماريسأ ا ىلءلدب رثالاو ريعباا ىلع لدن ةرعبل نالالةنوالق عنتر ثومالر :الاذارثؤماا ىلعرثالا نمو عناصلا
 ةيعرشلا ةيلقنلا جلابة دز و ةيعطقةمح «سفن فدحو هيل دّمسا نمو ردقلا عئاصلا !ىلعضرالاو تاوملا لدن

 هناعاليزيو هداقتءاىف جرش امارط اذاالاهنامتوهنامحى هنعداقتعالا اذ هلوزيالف ىلاعت هللا همن ادحو ىلع

 توا هلعك ة ةلظفاحاهمثنىهاوذلاو ص اوالا لاثتماو'جارسلا بشد ناعالاف اذ« بلع فاخذئنيف

 صاوالا عاوفاب هذ ز وهنصحو هبلق فن اعالاجيارسدقوأنففصاعلا مي رل هبشد تقو فتاطيشل !ساودوو

 دصقملاولسرلا لاسرا نم ىلعالا بلطملات هيلعاظفك: لو هدقوأ نك لأ جارسءافطان مفوخلا ناكىهاوذلاو
 روثبلطابلا نمقحلا اوزيع ومهر ودصةاكم»ىف جارسلا اذهدابعلا دون نأ بةكلالازنا نمىصقالا

 الو ىلاعتهّلا لاقت وم اتتو ىلارفكلا قعاوصو رئابكلا فصاوعن «هنوظفحي او رسأ ن ادعب وم وأق

 هرك ولو هرون مثيتأالاهتا أبو مههاوفأب هتلاروفاو مهاد ن آن ودي رب ىلاعت هلوةىفو نوملسم متناوالا ننوع
 : 00 00 اليسا نا نظير تورك

 7 اطلع لج تلال عقر دصتلا تايوتا كالا ,ناسنالافصت اامل (تاق) ناكرالارئاسلا-ع أود
 هرالصت : رفاك ىلع مال_.الاب كتي رم نابل لو جن هنالنا سل !لعف هلنيعتو هيهفادت الاكلة مح هيفالخاد
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 ىاوةبو هنعاوضرعأمهضعب و مهراندأ ىلءاودنراو هؤغطأو هوج رس مهضعب و مظءراطخ ىلع مهلاغ هيلع :
 مهدادعُت سالو .قمدعل نامرم لا ةيداب فني ريخماوةبف ناطيسل ا مهاعذوهقسادةةعببطلاو رفكلاةلط ||
 ىفاكمن والام هادنعن م هيمي ةرورضلاب لءاممبج باقل ان لبو هيلعهقلا ىلص يمل اق 00 هللا دن ءنمملسو هبلعهشلا لصد هيءاجاع قريدصتلاوهناعالا نأ (( ملءاف ) ىلازغلل ةاكملاىفاذك ناعإلا 7

 3ك لرش اف ىلم_ضفتل انامال !نعهم> رد امد: اونامعالاة د هعنءنامعالا صاب فاصنالا فىأو رثلا

 هلوقب راش هملاو دو تلا, هلالحتالع رسل نودةغالا بسحالا نمّوم نوكبالهناغصو عئاصلادوج وب قدصملا
 طوقسلا ل فعالن كر قدا نأالاناسالاب ىأ هي رارقالاو توكرسمهمهوالاهللاب مهرثك ؟نمؤداموىلاعت
 (انلت) ةلةسغلاو مون ةلاح ف قيدصتلا قبدالدق (ليقناو) هارك الا ةلاسففاك لج <دقرارةالاوالصأ
 ةمالع :وهامهساعأ ارطد ' و ىضاس !ىفوأ لاا ىف هل اوسوو هللاب نمآ ناامعس | نمؤملا تناك يح قابلا مك> ىف هداضد ام هيل ءارطن مل ىذلا قةحلا ل عج عراشلاف سولو هلوصحنءوهاسغا لوهذلاو باقل! فى اب قيدسمتلا

 مامالارابتءاوهوءالعلا ضعب هذ مرارقالاو قيدصتل اوهنامعالاننمرك ذىذلا اذه « بيذكشاا ||
 ا: .ومنوك امنا سكعلابف قفانااكهبلقب قدس ددولو هنا شاب رق ن موايندلا ماك, ىفانمو منكم تاوهتلادنع نمو وهف هناسلب رقي لو هباَقب ىدصن ف ةمالعنمهدبالن طاب م قدد_صتلا نآاملةب وين دلا ماكحالاءارحال طرشرار قالا هاو بلقلاب قيدصتلا هنأىل اني ةقحلاروهججبهذو ىلاعن هنئااموجر مال_الارفنوةمالا شعث
 لاقءالذإةدخضطاءمصوهلاور ودنمىفأ حشا رامةعاوهاذهو ىلاعتهليا دنءانمؤم نك موابن دل ماكأ قا

 الح ادلءح دق ناسالا لعوهىذل ارارقالا نا ىنعدئاّمسعلا رش ىفاذكى تن اكنبد ىلع ىاقثيث مهللا ملسو هيلعهللا لص نلا لاقو ناسعالاب نمط م «بلقو ىرخأ ةءآىوتاهالا م هجولة فبتكك ماو ىلا عدلا
 لعف.حورلا ل عقردصتلاودسملاو ح ىرلا نمبكرملاناسنالا فصوناعالانالناكرالارئاسن ود ناعالا
 نيعتملا هنالثاسالا لعفنيعتاغاو نامعالابناسنالا فاصت ال5 قةيفاضنأ هيفالخادد سلا نمئثلمع
 ىزع ىفاذكركشلا سأرناسالا لءفوهىذلا هتادجلا لعجاذهلو عضولا بسح نطابلا ىفامراهظاو ايبا
 روصنم بأ يشل دنعغوأبلل لشدمال طقفزيمملا ل ةعلاوهف هب وج و بيسون املا طاضانأب © ها
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 !| ىلاعت هللا دف :رعم نا ىلاعت هللا هجم رةفشضح ولأ ماه ءالا مامالا لاةوييج هرعسشالا دنع وابل عمزي ملا لمعلاو ىرتامل

 وهاس اغاابلا ىلع ناعالا بوج ونالىارعلا ياش مرتك ًاوةيفنملاءالعلا هيلعو صل لئاعلا ىلع ضرف
 دئاقعلا نامل د ارغل ىف ذك ىلا هللا ةفرعم هماعب وذ ىصا كلذ ىفادو>و م لقعل ناكاملفىلةعل ارا.ّعاب

 ديحوتلاةلك لئاضفىفةئالالاوذأو ةدراولاةكدجلا ثدداحالاباب
 هنعىلاعت هللا ىدر ىاكل !ةم>دةداكس واهماكح أن ابد و

 هللاالا هلاالن أدهش نم لسو هيلع هللا ىلصهنلا ل 3 رلاقلاقهنعهنلاىذرثماصلا نب ةدابعنعراسم (جرخأأ)
 لاق هنءهللاىضرتماصلا نب ةدابعنعمعنولأو ىناربطلا ( حي خاو) راثلا هيلعدتلامرسهلل!لوسر ادمن نأو
 ىنأنعفاربطلا (جرخأو) تنك اةيح كععمهنلا نأ لعتن أن اعالا لضفأ لسو هيلعهننا ىلصهنبالوسر لاق
 ةصةئام هللا لوس ,ردعمتلاالا هلاالل |وةب دبع نم سل ملسو هيلعهننا ىلسهنلا لور لاق لاق هنعهنل ا ىض ,رعادردلا

 وأهلوةلثملاةنمالاه|عنم لضفأ ل عذم مون عفرب لو ردبلا ةليارمشلاك ههج وو ةماقلا موب ىلا-عتهننا هثعبالا
 لاق سو« يل عملا ىلص ىلا نا هذعمللا ىذر بطنح نب بلاطملا نعمل سم )ج رخأو) ريغملا عماجلا ىفاذكداز

 نعهنعهللاى مر ناس عن عل سم ( حب رخأو) هّللاالاهلاالن أ :داهش ىليق نمنو..نلا هلاقاموان [لوقأ املضفأ
 ه«.لغ هنبامزسدل |اوقةنحلا ل دامزسمدقتعي ىأهتلاالا هلاالنأ لعب ودو تامن«لاق هنأ لو هيلعهنن |ىلص ىذا
 نينو ا ةاصعضعب نا ىلعةلادلا ضو هذلإ فان ث بدلا اذهناءاسإعلا ىأراملا هب بذ_بالىأرانا
 ثددحلا اذهناكنوزخ [لاقوت اف هرفكنمبا' نءق>ىف اذه مه ضءبلاقامهتب ق.فوتلا اوبلطثوبذعم
 ذارن أب رفالاواهذئارفواهةحىدأوةملك-لاهذهلاق نمدانع«ىرصبلا نسم الاقو ضئارغلال و زق

 ىنوقذ فيعض ىنامهللا 42 ل

 ةفاو ىزءافل لذ ىفاو

 صم س ىنذز رافريقف
 الف لوالاتنأ مهلا
 رم الاخت او كاش
 كنذ هوعأ لدعيئثالف

 اس تدصانةباد لكم

 نمكبذوعأو لديب
 ناذعو لسكلاو مثالا
 رقلا ةيسوريفلا

 أملا نم كب ذوعأو
 نمىنقن مهللا مرغملاو
 َِن وثلاث يقناكىاءاطخ

 سدلانسم ضيبالا
 نيبو ىتيبدعايمسهللا
 نيد تدعارأك ىاباطخ

 اذ_هبرغملاوقرشملا
 ط هيرد__#لأسام
 كالأسأ ىنا مهللا سط

 ءاعدلاريخو هل لاري |
 ريصخو لجخلاريسخو
 باوثلاريحتو لمعلا
 تامملاوةامط اريصخو

 ئيراوم لقثوئتبتو
 عفراو ىناعاقةحو
 ىال_دلبقتو ىجرد
 ىسيطخ كرفغاو
 ىلعلا تاجردلا كلأسأو
 جالا نمما ةسنطلان م
 ريتا غاوذ كلأسأ

 هعماو+ و ه«-اوخو
 هرهاطو هرخآو هلوأو
 العلاتاسردلاو هنطارو

 َىامهلل
 ريخوك 1 امري كلأسأ

 انيما ةنحلا نم
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 لع اامريسو لعفأام

 ريسختو ناعبامرب نو
 رهطام الع! !تاحردلاو

 عفر تأ كلأسأ ىلا

 ىرزو عذتو ىرك ذ
 رسهطتو ما حيمتو

 ىدر ةنص#وىداق

 قرف ةغتوىاقرونتو

 تاحردل 'كالاسأو ىنذ

 نيمأ ةتملاسالعلا
 نأ كلأسأ فام-والا
 راذلا قدا ىرصب و عمم قى كرا: 5

 ى-لاخ فو ىجورفو
 فوىلهأفو ىنلدىف و

 ف و ىام ىف و ىايحم

 2 امسح لل .هوىماع

 العلاتا ردلا ءالأ أو
 5 س.نيمآ ةنل !نم

 لعجاءهالا سط

 دذع ىلد كفر ر

 ى :رعاطقناو
 ا
 قب
 رقغا اموال س ط شم

 انااا ا
 هارثالنمادس-ىدعو

 هفصاالو نواثلا

 هريس الونوةصاولا
 ىمع الو ثد و كا

 ليقاثم ملعب رثاودلا

 راعلال.ناكمولامملا
 راطمالارادةد دعو

 راكم الاور ود اعوب

 لدال اه.اع مط ًاامددع و

 الو رالاهيلعقرشأو
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 لاقهنعهللاىضر رماءاني و رعزب هتيادم» ( ءرعو كالمزمالوراشملا رمش ىفذكدول نام رع 2 مرا |

 لع ملكوالعم نوع تو ةعسن هل رض تازيملا ىلا ةءايقلا مول لح رلاب كون ل#بو هياعهتلا ىله قنا لو سرلاق
 هلئاالا هلاالنأ هداه _ثدهمف هلغالا ل ثمساطرق يرخ من 2ءنأ ريما ةفكفعطوف هيون ذوهاباطخةيقرصبا دمام

 قباسلاثيدحلا ىو 5 نيلفاغلا بنت ىفاذكهاراطخ ىلع ج ريف ىرخأ ةفكىف عضو, فهلوسوهد.عاد#نأو

 لحد زيتداه ل ارهظم ناةمحرملاةالغنملاق نم .ىلعدرةسنلا لضدهقلالا الأ لعب وهوتامن مهلوك

 نالقاطنلاثز دياعفانهلوسر و ىلاعتهللا قد دصتدر 2 ا يل ل ا

 ىديرتامارودنم يأ حشلاو : ف نحيل نعئورم اوهو نوةةملات»ذ4.] اوماك- الاءارسا ط رمز ارقالا

 هللاىلصانلوسرةلاشر و: حراش شلاؤشلاهرك ذاك سكعتا ادرطملا اوهاذهو ىرعشالان ءنيتءاورلا عي 2

 ىرافغلارذ بأن ءىراخلا (جرخأو) :ةيراشلا تشو ادك مل _علاثعت ةلءاداك-ةروك ذل سوءياع

 مهو سانا ةفاكىلعةرام قاطتىهو (ىتء«أنمتام رم 0 ملسو «ياعهنلا ىلسهنلا لوسرلاةلاق ىرابلا هنعيب تر
 | لاعإلةلامذه ([تهّماب كرسشنالا) ا: هةدارملا ىهتناثلاوةيامالا ةمأمدونينءوملا لعىرخأو ةوعدلاةمأ |
 ةئسلا له بهذ وهو هلل كالا هنا ىلءةلالد «.فو ( قرمسناو رت او ذا لحد )

 رقكهناحراوذتا ىلعواس مش منا ةنملال تدالفرفكا او 00 ٍدكمف

 ارذاك كام ناكى اكل ةيحدن' امهءدهللا ىئذرقيدصلار ا ١ ىلا ن يك !!ةمحدةب اكس

 نوإسإ اوفاكمتدب لهأن م ةثامعدس هد. تدك ناك هنالهمالسا# 4 هماعهتلا ىلصمتل الوسرن اكو نرعلا نم

 رو تفذقدقدهنار رعفلا ةالصدعب لو هيلعهننا ىل ءىااىلا لاعتهللا وأ مالال ةحددارأاسإف همالسأب

 هر ١ ط :رعوعا در _سو هيلعهتلا ىلصى .لاعفردصسلا لضداملفن الا كي ءاءلدتدي وهف ةيحد باق ىلءناسعالا

 ىلع هعضو وهل ةومءادر عفر و ركن سو هياعهنلا لص ىلا مركى رالف هثاذر ىلءراشأو ضرالا ىلءهطسإ و
 هللالو-رايلاةةي>دايءاكملا اذهاممل بو هياعدتلا ىلصلاةفىكب مثهنل'الو ردم ثناالا4اال لاو هيندعو هسأر

 ىلام نع يرخأ نأ نأ ناواهلمقأ سفن لتقأنأ فرمان ااهترافك امه رمل ةفرئابكاب ونذتمكترا ىف
 ناثفكتتمانرعلا كوامنمالحر تنكلاةبونذل كائامورسو هيلعهتلا ىلصىنلا اقف هنءميرخأ ةقدص

 1 مالسلاهماد لد « رب لزق سو <.1 -هللا لص !اريهف ى دس ىلانب نم زيعبست اقف جاوز نول تان لووك"

 ةننيتسوفذ ]تن رغغهتلا لوسر د#تهنيا الا هلا الثا ةاسا كل :!ىكالح وىزح :و بر لاق همحدإ ل ةدمتال م د

 باوثلا كرك ذآ ثاءاطلاب ورك ذاىأ كرك ذى و ركلة هللا لاق ثان هو كتاب لمقر ةغأال_ةمكف

 كرك ذاءاعدلاب نور 5 ذناو ةرغ هغلابكر ؟ ذاةيوتلابفوعر 5 ذنافهاناكرك ذنمربك 3 أك اناةتارك ذ ذو

 ناو كدوط فكرك ذأ توب ىوعرك ذناو صال _كئاب رك ذأ ص الالاب نورك ذ ناو ةياجالا

 ماما ةاكشملا فاذكتاولغلا فكر ك ذا ن اوامللاف نوع رك ذتاوءالبلا فكر 38 ذاءالختاف نوعر 5ك

 هلااللاق هنأ لسو هيلع هللا ىلصهنلالوسر زءهنعهللا ىضركلامزنس أ أن عشيالاونأ هيقفلا (ىو رو ىلازغلا

 ره هلياالا هلاال (لاَبب 0 0 اول الهنا ساتغمورخ اريخفوةنحلا نكدللا لوسرد#هللاالا

 نمرهاطرك اذ ناسل هناؤ- أن مو بابل !مكفن تح نان سالا نمهلدبالحاتسملا نكلو ةافحلا حام مهننالو سد
 ةلوغشمح اوججو ةجشلاو مار 1 نمرهاط اعد  وةناملتاود سهلا نمر هاط عشا باكو < 3 .غلاو نذكلا

 هللا ص هنفالوسرلاةت لاق اه مأن عهجامنب ا( جرخأو ) نيافاغلا هيبنت فاذك ةمصعأا نمةرهاط ةمدخعاب

 هل !ىضذررر هلأ ن ءىذمركلا حرخأو امنذ لركن الو لف اهتمامنا وشر دع هدااالا ال[ وع اع

 ءامسا!ناوبأ 4ث خفالااصاةةهنلالوسر دهم هنناالا هلا الدب ءلاقام سو «.!ءهللا ىلههنلالوسر لاقلاق هنع

 ريغصلا الا ىفاذكر ثابكلا تينتحاام شرعا ابىذفيى 0

 ديحوتلان اسس ةعالالا ودأوةدراولا ةضمصل اثيداسالا باب
 ئه داعنالو هلئاعالىذإا قيقحلا

 ملعا
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 .٠ ري . رهو او روج تون ورظيبجفلا كد ذياب جت

 1 ره

 نيقساخلااو نيةفانملاد.حوكهيدّتعن ل ىع#رلادمحوتلاف ىهرديحوتو أ ة-ديحوتاماديحو نأ (ملعا)
 مَ لال دو ل الملاد_يحوتو هن اذ ىلءهلل' د.-ونوهئشهداعدالوهإثاعالئذلا قيتمحلادي-وتلاو

 قل دت ل قةحلاد_حوتلاةماكل هذ ربديرأ اذاوادعاسف نيش |ناكلب اد_>اوناك ابملالاو طسلاراسعاَ
 نول ىلا عت لاق ىلاسعت هللا نءوجلارب -1نا اراشأهملاو هبق لت دت فيكن لداعمالو لثامم هل رس ءاهنالت اريملا

 نهمتلامهدك ىفهتلاالاهاالوهفك ىف ىري-غن همماعو عملا نيضرالاو اوىريت ع نهرصاعو عيلان أو 3

 ىلاعت هللا لاقكلداعملاو لثامملا مدعوه قمح ريما علوذد نم .عئابملا تآءراشا او حم متقا1

 ثيدعهيلاري_تااكدادضأ لبدض اهل دج ون هزال نازيملا ف لخدن ىعسرلا دوا ااهديرأ اذاو'ئشولثك سدل

 َ تكملة هفاهمف كلا متكىتلا ةقاطبلا ةفكلا تلاسف زيعسست او ةعستا اتالصسلا بحاص
 وهو فلا غاودذا ادو-و وه هع ريش ىأأتا ريمىاهلو ةرإمدسأ !|نأةراشالا هذه نم .م.ةةتولخلا : ةقودذملا

 نوكراسما نك اهلضفتالصسلا باص فةوملالهأ ىريااهعضوا اوتالحما!ىفةيوتكملات ايسسلا
 نازيملا ىف مضول الا منالةنيلل ا لحن دي مالا ومما ققد : لو رانلا نيدو مان هلاعتهلنأءاد نملوحخددعي كلذ

 اولد ماض مهلا ماتعضوولا مناف ةيهلالاةبانعلاب وأ ةعافشلا عب رخ غراذلا لدي نا هءاعيلاعت هللا ىذت نأ

 نم<« جرب ص خم ىسهلا صاصتخاتال مهسلاتءاصا<.ةاهعضوولاةوه ءءاضعلاقالخو .زاواضا ا رانلا

 لوةناذ قة اةبا مو تايثالادار 06 !ىفال' هؤادتب 'ناكناو لولا اذاهرمسا اةااوبأ ثلا (لق) ءاشن

 ةاكوهالاهلاالو هللاالاهلا الن ملكو ىئسعمو ىخأتنأ هو: نمدك 20000 سى خأالل# ئادلا

 زئاح ريغملاعت هر هنجرلا ىالطاتاعم د.حوتب سدا هزاف زدرلاالا هلال فال نار ةلاقءدور وادم>وأ

 ىلاعتهللانأ (ملعاو) !مهنالضالصأدم ىتا' هب رهتشا مهناالا ادموت هاء ىلوالا تاكو زئاج وهقالطاو
 لباهيامةوقنمعضوملا كلذ ف ديالف ةريثكد ا دضأ هءلب امد هنالاعفنا هعأو ءامسال !لذف الامومعلا ىف عضوام

 هللاةماكرك ذ نمل خف امرك ذلافراك ذالا لغف تناك ادهلو هتنالوسر د هللاالاهلا الة لكو دو دن لكن
 تيا رمل اولا ةداو وللا هبود<وتاثالاو ىلا نب ,ةعماسا مالهتلاب نيرا ءلارتءوهودو و هللاهنلا

 ىةسعل اوايندلا ىفةاحنلاهن و ىقلزل ةناكملاواوذالار وما اهلوىوقالارك ذلاهنافمومتعلافتءاثلارك ذلا

 هللا بص ارم قالت ريس عم« لا هنأ هنعىلاعتهننا ىضر بلاط فأن ىلع ( :.عو) ةاحنإ) تاط؛لكلاو
 لورد هللاالا هلا ١ ةءءاك نم م انءأةملك تا ازئاملو ةيمالسأ هيلع ري ةكسالملادم_-لوقن سو هيلع

 ىهوالأ صالدمالا ةلكىهوالأر 57 ارري'اورصش ارلابملار ضرالاو تاو سلا تماقاوب و ضرالا هو ىلعهللا
 تعضوولواياعل ةماكلاىهو الأ اما اةلكي ىهو الأ ىو ما اةلث ىهو الأب رق' !ةلكىهوالمالسالاةلك
 عفش الدم وُ اان لعام 5 نيلعتس راىرخأ ةذك ىف نيضرالا عبسوتاوعسلا مس عضوو نازي ةفك ىف

 (ملءاو) قانا اوداحالا ماع ىلعلدي قانا ادي م نياك ايدو ايلا رةردباسم ل هلةداهشلا نود

 هتنراقم بوحوةرهشأهرك ذيءافتك ' هلل لوسر 2*١ «سفردةب رك ذوأ أبةكىتمهللاالا هلا الدم ول انآ

 مءاقوراشاا حرش فكل منن |ىفاذكّشالوسردمءالازتع لو ىراصةلاودوهملاد_.>وتباندحوت لرشأالو

 هي اككنلا نأ ىلءو الكل اةداراوءز ا ١قال_طانمءافتك الابأب ن نموه هللا لوسرد<*و ىأهنناالالاال هنأ

 مدد .ةةالوهنباالا هلا الزولوقي مهلاثمأو ى راصنلاو ويلا نأ مولعملا نمذاني:داهسْ الل ءىه ة ةروك ذم

 وهىلاعت هلوقىف ذهل اعاةبإ الافود و هيلعهتلا ىل- صدلل !لوسرا د ناب مهرارقانودنم ءةملكل اهذه

 710 ك ذاذك هلال وسر د اديه ْهللاب ىفكو هلك نءدلا ىلع هرهلظم ! قل نيدو ىدهلاب هور لسرأ ىذزلا

 نيعهلاالب ىف نذاهق ر طضعملالعحناو اراهنواليلا هم لغتش نأ لقا اعااىلعف افدلاح رشة ىراقلا

 ىيهموهودحا ونيءالاوهامءاهالا عسي سهتناالاواملعو كد قاانوك تنثأدقذا!ءالاكح قاما

 هللاىضركالامنب ناب: ءنع لسمو ىراذم ا( حرخ )نايمااحو رىف'ذكضمهلاو مذرلا نازي .هديب ىذلاهملا
 اضنأو) هلنالرءرد #ث هلياالاهل الل اق نمراخلاىل مرحهلناثاملسو «.ل عليا !سهللالوس لاق لاق« :ء ىلاه:

 ال وءاممءاعم هئمى راو

 نر صالواضر [نضرأ

 قام ل_,>الوءرعقىف

 ىرعريخ لءخاءرعو
 ىلعريخ ل ء>ارهرخ ا

 مولىتانأ ريو ا

 كلوا 05 هب ”لاقاأ

 هنىبتم هلهأو مالسالا

 ىفامهالا ط لاقل د

 ءاضتقلاارلا كلأسأ
 توملادعب سشرعلادرب و

 كه-ويىل ا ارطخ ]'ةذإو

 كَ انقل ىلا نودعلاو

 الوةرمتمعءارطربسغف

 00 د
 قى انديقاع ندسحأ

 نمو اهاكر والا

 تا ءوا.ندلاىزخ
 طاارنم بج ةون للا
 تامءءاعدة!!ذ تاك نم

 ط ءاليلا هيدصن نأ لبق
 ىانغ كلأ-أ ىنامهللا

 ط )1١( ىالع٠ىفث |
 ةسدع كلأأ نا مهللأ

 1 ١ وسة-ةممو ةسقت

 ىْزر-عربسغ ادرمو

 رفغامهالا ط 5 م اقالو

 ىناخدأو ى-جراول

 ا و

 ىلا نرخ ا|قوىرمأ

0 

 لكشف 1 ةايحلا

 توما لعجاو ريسخ



 ورش لكن ملة حار
 اروبص ئلعجارهللا

 ار وكشى:لءجاو

 اريغصىيعف قلعحاو
 ١ اريبك سانل انيعأف و

 كلأسأ ىلا مسهللا ر
 تاركنم لا كرتوتاببطلا
 ناوزيك اسملابحو

 تدرأناو ىلع بوت
 ان كلدابعي

 ريسغ كلل اى ضيقت

 ىنا مهالا ر توّفم
 ذو ءاواعفانالعكلأسأ

 طل“ عفنيال لعنم كب
 الأس ىنامهللا س
 المقتم الع 0
 انضرأفف عض مهالا سط

 اهنكسواهتنيز واهتاكر
 كلاس ا مهالا ط

 ثال.ة,ئشالف لوالا كنا

 لدعب ئنالفرخ ”الاو
 كةوذ ئشالفرهاظااو

 كنود ْئمالفنطابلاو
 ناوندلانعىضةننأ

 صم رقغلانمانيذغت
 كيدهت_سأ ىنا مهللا

 د وأ او ىرمآد_ثكرال

 بح ىبسفةنرش نما
 كرفس ىنا مهلا

 دشارل كد 1 و ىنذإ

 كبلاروتأو ىرمأ
 ىبرتنأ كنا ىلعبتف
 ىتمغر لعجاف مهلا
 قىانغلعجاو كيلا
 اهف َك كراب واىكردص

 ن4 ادفإ

 ْ ده شيدحلأ نمامْلسو هيل عدنلا ىلصهنثا لو سر لاقلاق هنعىلاعن هنن ىضر كلا مامن سن أن عن اضشلا (جرخأ)
 هقلاىلم هللالوسرلاق (اننأو) راذلا ىلعهتلا همرحالا هلق نماةدص هلوسروهدمعادجتنأو هنلاالا 4االنأ

 نمملسو هملع هلا لصهتلالوسر لاق (اضنأو) هنوم لبق ةنجلاب هلرشثب اغل أن يغبسمنلاالا هلا اللاق نم لو هيلع

 امه لاعتهتلا ىذرةسشن :اعوديعسوت أ هاو رلحو زعهللا نم« سفن هءىرتشااغلٌنيعبسو ادحأ هناالاهلااللاق

 اذهمدبحوت اةلكرك ذلاةيعس ىفةسفودلاةداسلادن:سمتددحلا اذهلعلو لوذأ هريغلاهلعفولاذكو

 ىالطسقلا بامةلا سابعلا ىنأ مامالا نعربك الا تلااهر 5 ذةداكح كلذىفترهتشاو ةيلالجةتاتعددعلا
 1 ىداكلادبع_سوباهلقندقو فشكلل!قدرطب ربخلا اذهىدص ىلعةلادوكلاملا يدرلا بأسا ن ءالقن

 ش لئاضفىف هيل معى فيعسضلا ثيدحلا نأ ىلع تايثالات اقثلا نمدريغوةيدمحملا عب رطلاح رشة ةيرعلاف

 سايقلل فلا +ريغوهوامساللامالا

 ش نس ىلأو ىاطسلادب اب زب ىنأو قداصلا| ارهعج مامالا نما شما قانتن أبن اك - وح مخ صاو اودئنأب

 : تاحاحلاءاضةودا ارمآ ودخل مهتلسلسرك ذعفانمو#.دنبشقنل اءاشىلا م نود نمو ىاقر ا

 وهوق با رارسالاو ىرطلا عج ىفو قطان ثدد+لاو ريسغتلا قوهىذأ!قث ءامغلا مانمهلا مامالاَت أ (معا)
 هللا س دقي دزبشقنلاهاشىلا م تود نمو ىناقرخلا نسل اولآو ىتاطسلادبزب , وثأو ىداصل ارفع ىديس

 داسحلاو ءادعالار هةوءالبلا عفدو تادارملال اوء>و تاحاحل اءاضقىفا اودفَن 7من نيم مانعفنو مهر ارمسأ

 ىهو ةبد رغلارارسالاو زليلجلاةدئاغلاءزهاولمعتسادةتايادتلا اروهطوتاب رقلالوصو وتاجردلا مفرو
 نيعبسو ةعسن حرش وة سم ةئامرل بو «يلعهقلا ىلص ىننلا ىلعةالسا اوتارب عض خانلاو# ص4ثامزاقعتسالا

 هيلعهللا ىلسىنل | ىلع ىله: لكلا مامتدنعو تام مس ةدتامنلا مة دحاوواغل ؟ضصالالاةروسةءارقو ةره

 مواديو مايأةعب رأىلازواحتنالو ىلاعتهنلا نذاب ىضقت اهنانهدوصقم بلامدو «تجاس لأ سب مة رم ةئامل#سو

 8 الئاءاهفسلا نمدحالهرس ىشغ»الن أ هدام ىلا لصو نءاوصوأ نكلو ريثك اه رخو مايأ ةعبسولااهماع

 5 ءاسموأ-ايص نيت وأ ةض مول لك مب تولمعد واهنوموادب مهل ةداعبيترئلا كلذ تاكمث مرا غراس

 . || وهو ةداعسلاوةدابسلا لاني تاداسلا طلاخ نمو تاداعلاتاداستاداسا تاداعف س + تابوّتكمملا لكربدوأ
 20 جاتا لورايةدابالو :وتاذلامسادعب هب دنت ميلا هع : رطلاف صوصخلادر ولا لذفأو نكرلا مامعأ |

 2 عاون نم هنو داع و مب ناععتسا نم تو نعد ومو تاعسان بنوتي و عسنسان منودعدرولا اذهةكربد 1

 | ركذلا نقلت دنعو ناك وحمد عب عاشملا ]سا ارق ى داخلنا درع وب لاقودوعسااون أ هركذاذكايالبلا
 || مومهلاوبوركلاجي رفتلاهؤرةد وتافوشكلاوتايقرتلا هلل دة هدرو

 || درولابحاصاهؤرقءاصوصخءاضن ألمح وبةككو ضد رملاءاغشل ع اوه اشرد ااريسستو مومغلاو
 : وأءاسمواحابصْنيم سم مول لك د "الا هإ سل اهذه ىلع مو ادي هب رمثم ىضَمَمعة هناحورلا هيلع بلغت نيحركذلاو

 ع رع هذنانماهلاةن وكم. 5 صسحالا ىلا ارظنيل مة صنم رشءوىدحاىلا ةدايزلاب وأ تام عسبس

 5 .الملارارمسأر ظنمو ةيدمجلا ارعالا نمةمكحلاىر هو ةد رضا تاو هب ولعلاو ةيقيدصلا ضومفلانازيمو

 1 ةيتوكللااملاوعلاىلانيكلاسلا ب راعمو ةيناب رلا رض اىلا نيدي راو عاغمو ةيسدقلا
 ١ هللا ةيضح ىلا لسو هيلعمتت ا ىلسهنلالوسردملا ىلا شل نم مياشملاحا اورآهبواةوة.توهاللاو ةيتورمجلاو

 منفمداملوصحو هتبن ىذتقعهملانووحودو تاكربااوتادلخل او رارسالا عاونأ هياعن وضيف. ولجوزع

 هنمذخؤالو مسوءيلعمتلا ىلسهللالوسرلاثراو نك *لو ضرغلا ع وطةمهنافةد وتلا ةريضخا ىلا هّتإ سل -لصتت
 || نب هللادبعنع ىفاربطلا هجرخأ انو ةحلاصديتاسأبءاينثالا ةثر و ءاسلعلاث دك! ىفدر واسا ةزاجالاوةهيابملا
 ع 2 1 رن هك از نم ىوطو ىفنمآو ىف ون نوط سو هباعمنلا لس هنلالوسر لالا هنأ نع لا عتهنلا ىررعسب

 هرسمقلا سدق ىلبل هتلادب وأ خيشلا (لاق) ب 5 نسحو مسهل يوطو ناو ةرنمكازنمكأرنأو

 6 | يسفر ناوى دها مو ىرظن تاكرب هيفرثأ آنا بوطىأ ىف ! ارنمك رن نوطو ىف رن نوط هلوثو

 ىلاكا

 ماعو» 0 ذعورشدنءو نرد ر ملا



 ا 1 3 ١
 ماب صم ىبر نأ حس سلبا

 د ملا د 5 | مكسب 'رث أن م لكدف ةنمز أ قفىلاعثللاءادلو أوةمالاءإكح غلب نأىل الاسد #.ءبالاح اذكو لاعتأ ١

 ذتاودال مار ميدل || لكرت افموهلاو أف المحن  ىلعهراصأ ىلا لبو « لع هنناىل_ سئل ارلغن نمريثأتلا كلذااف ىو دهاشمو
 رثسااكتهالو ةعرجلاب 3 ءاجأ دانساكل املا دانس انالرهرإارخ !ىلاىر ويدي رمالجاشملا نمتاريثاتلاترحاذهلو هاء بسد حاو

 نسحب وفعلا مانا, | ( لو دارسالان ين ةن.«ىصالتيث فنك لو هيلا حوار نول قاقدلا لعوب جشلا(لاقو) ماسالا || ٠
 ضل يا ةلساراب | ل ال كلارا هرج ات اقدح ياسا و زدكس لاعاد ةرقذافلاع_اوأب زوالا || تي حب كنون حدا ادع ادعو( قافو) نايت حس 1اشهر
 ع ا 000 5 0 !نمىدنهرسلا ىو راج ه1 الادب ىلإ رلامامالا نءقرطلا ةعماجأ منال

 00 ا تودع الا تلوةلاعلا ةةرارم ا هلا سوت وولعلاوك.هزاوريتل ل ل
 مياظعاب مقصلا 1 0 0 ا لا تانيا دس والا رالاراهتالاف

 1 ملا دبمإ 7 0 ر روما اد ار 2 ردع رضاخاةق راو كاملا :

 00 دب ربا ضرفت وةيمهذإاهإ كسلاهذهنو مس معاشملاوه] ءاسااهذهنمنيرسشعو نءاثفزوك ذم ٍ ار يتنقل |

 وو انديتسسابو ىلءبص:تاضودفلاوناءلخأ او رارسالاو نازي ملا ت2 فقاوٌئراقلاتاك اهنف ةكرابملاءامسالاواثءارق ْ

 تلاس ا انيبغر ةيائايو | دفاممااهرك ونهر قارو لح و زعمطاةريض ىلا سةكرابملاءانسالاوزل للا ضر و أ هسار رشم ||
 قانىو ثنالنأ هللا ماقمملااذهوىلاعتو كرات هنآ ىلاو لد رثىلا ل سو هماعهللا ىلدهنئا لور ىلا ةح رددعب ةح 5 قرب هلك :
 كرون مت س. راذلاب اذهى بسانل اهل .ةارساءاعسالارك ذيبان ىلادبعلا اب اذاو مهمتك زغاشملا هرك ذاذك وي تابقرثا ف كيلاعلا '

 ماقع دجلاكلفتءدهف ||| تقولاو ر وضالاهسفنفدح ونتااهفءاعالا نم قبامأ ارغن ودهلل لوول وةددعدل اتانآنمةنآأو 3 نأ ماقملا 0:

 دجلا كلفت دو ةعف كن مكح هللا ل اودع ىهخالو ريثق لثا اوذو :ديدع مفامماهت ءارقىف تدج وفءاسمواحامسصاهؤ رقأانأوىلاختا تاك لاو

 : تيطعاف لد, تاعس قد را ابوه بلاطمع دل هللاهةف وراك دالاودار والاهنمموادناواذهىناةكلاشب ناةراشالا كبت وهتوتو
 كه وانت ردجلا كلذ | ىلص يذلا ىنبتاعدقفريغلرابخنالانعهلئاضغب اولضتالن أب اّدكللا اذهلانن ءابكصون غرارقلارادفوا.ثدلا
 هاج وووجولامرك ]| بيترتو ضعب نعتمتكو بابحالا ضعب متر آن ي> نيملاعال جر تئعب ان لاق ناب مانملا فل سو هيلعهللا
 كتيطعَو ءاجلا مظعأ امآ ىلاهتدجلاناهلوقز عببتا اريقفلا نأ عمنيثالثو دجاب لو هيا عقلا ىلص ىلا ىلا غابت هذه ىتاساسرك ذ

 اهانهأ وةبطعلا لضفأ مس )اكربتوانمت هّمسشكو رارسالاهنمت دره ذداضا ريس ىباعثل ادامذق-ىدر واثب دحةبطخل اهذهىف دعب ظ
 رك اشر عاطت دهضأأانأو 4ىداهالف ىلا نموه ذءالفدللا هدي نم هنبعتسأ وه دمعت هللدجلات ا (محرلان جيلا هللا ْ
 بخ ؤرفغتف ى معو لسوتنو ٌسمنو كل ابوتنومهللا كلاسنف دعبامأ هلو روهدبعادمسن أو هلك رشالمدحو هنلاالا هلاالثأ ١

 رضلاف شكت وراضلا || عفرتنو ضب رثنوركفتنو ركصذتنوموفتاو لعتاو مغشتنو دن اون دخنو ظففنو عرضة و«جوتنوأ|
 رفغتو مهقسلا ىشتو ||| هبلعلا قرطلاهذهىفتايرقملا فراعم او تاعوضو ا كتابا ر اون او تاعودوملا كرارساب برنو ىلهوةنو
 ةيوتلا لمةو بنذلا ||| كزانلا و -دجديسلااانرارسأوةمكسملا ىرخوانت اضويف بازي ءواندشسوان دم ب نيل بلسم خادما تاكربب و
 دح ا كنئال اي ىز<ال و انديسب و هرسدهللا سدق ركمناحدجتان ديس وفرس هللا س 15 م :هد وأى + !ليلخلا ان دس وءرسهتلاّس دق
 لوق ك.ةدمغلس الو فيساندمسو هرسهللا ٌسدق دوف ل.س وهرس هللا سدة هللا تنم ان ل.س و هرس هللا سدقىولهد هلل ادع
 ضم وم ىم ص لئاق ||| ءرمس هللا سدقىدنهرسلا و راغل ادجأ ايدل سب وهرس هللا س 25 مود «مدد خان ل هس ودرس هللا س دةنيدللا

 نمكلاسأ ىلا مسهللا لإ هرسهتلا سدقد# شد وردان ديس و هرمسهتلا س دة م ركلاىلوااان د.سب وورسهتلا س دقق ابل ادمان دمسو ْه
 هناف كتر و ك]ضف || هريس هللاسدقىخرملابوةعناث دس و هرس هللا سرق هلي ديب عان ددسإ وهرس هللا سد ةرهازلا دما: دمسب و :

 ط تنأالا امهكلعال ||| هللاسدءابا, دان دمسإ و هرسةنلا سدة ل اكريمأان لم سب وندرمس هللا س دق ىعسإ والانيدلا ءاهبدم اديس و ١
 تاطخأامىلرفغا مهلا اندمس و هرس هللا ش دق فر اعهحاواثدمسإ وهرس هللأ سدقدو# ان دم سد وفرع هللا سدق ىل ءاندامس» وورش :
 تررسأ امو تدمعت امو مو هياعمتيا ىلسه ىنامصملا دنا دم سب ومالسل اهياع رضاع ان دامسإ ود هرمس هلل | ش داق يأ اودمخل !قلاجلادءع 6

 سدق ىئاقرل | نسل | ىتأ |ي لمست و٠ هرس هللا س دق ىلع ىلأ اند يمسن و هرس هللا س د3 ىن اجلا فول ان دا. بإ و

 (رارسالاةنبرحخ - م)
 ماير



 تاهج امو تناعأامو
 مهللا طرا تملعامو

 اناطحتو اندجوانلزهو
 اندنع لذ لكو اندممو

 لرفغاو_هالا طا

 ىلْرهو ىدعو طخ
 ةكرب ىتمرهتالو ىدجو
 ىبتفتالو !ىنطعأام

 شطوتمحأ ابف
 قلتتنسحأ مهللا
 صرا قلح نسحاف

 محراورفغغابر
 موقالا ليبسلا قدهاو
 وغعأا هليا اوأ صا

 0 ددحأ تاف ةيقاعلاو

 اريسخئيقمل ادعب طعد

 ى سد ةيفاعلا ع نم

 هقألو سرا مل

 هبهقلاوعدأ ايش ىنملع
 هيفاعلاَك ب ر]سلاقف
 تلح مئابانأ تنكشف
 ا ]وس .رابتاةغ

 لجو ز عين ردلاسا مش

 هنلاليس معاناه
 ايندلا ف ةبفاعلا

 مخ رخو
 ة.فاعلاباعدلارثك؟

 دايعلا هللا لاسام هللا

 رفغ. نأنملضفأ اش

 لوسرانرمهفاعبو مهل
 وءعدأ ةوءدىاعتالاهللا

 رغغا دج ىننلا برومو الا

 اظ_,.ةبهذأ و ينذىل

 تاك نمىف 16 ١ ًاوىلق

0000 

 رقابلا دحتانويسب ودرس هللا سد5 ىداصل ارفعح اي دسس وهرس هللا سرك ىئاط سل ادب بزب ى أ ادمن وةرسهللأ

 ىلأ نب ىل ءاث دم سب وهنعهللا ذر نيسحلا اردمس وهرسهنلا سدة نيرياعلا نم ز ىلءانديسب و هرسهتا سدق

 مهم هتان 2 0 ىلأ نيد نيرساقلا ان دمس وملسو هيلعهتلا ىلسهّنلال ]و تران دم_سب وهتعهللاىذر بلاط

 رارسالا اوملعل اعيبتماثديسب وهنعهتلاىضر قيدصلار كب ى نأ ندمسب وهنعهللا ذر ىس راقلا نامل انس و
 هياعلرنا ىذلارامسل هللا سدحو راهنلاو لدلل الد ربح اط.همو ناربالاوةمالاا هلمو راونالاو ضرغلا نزكتو

 اندم_س ورامخالا هبادصأو ه ىلعو هيلغهتلا ىلسراتخلا دجتانعبفشوانالوموان ديسراةسالاو بتكسلا لضفأ

 ىدودقم تنىهاامالسلاهيلعليفارم!انديس ومالسلا هياع .ءاكممان ديس ومالسلاهياع ىل_هئاريج

 كتملفعوكئايربكو كتر دقو كلاجو كلالج و كتزعب مهلا كلاسنف كتفر دو كتب نامعأ ىبولاعمئلاضرو

 مالسلا مهماعنيد عملا كتكت الموماذغلاكئانلوأو ماركلاكئابتنأو ماظعلاك ئاعس ا رارس سرس رس قدمو
 ةدعبالو قب ,اسدإ ب ةشداىذلا مئاعْلا ف لالا, هنئ اهلنا هنبا مظل م. آلا اذهقع وهتنالوسردتدنناالا هلال قع و

 نكاوسلل ةكرمم اةطمحلا ءاهلأب ,وقثاولادهعلاام+تذخأو رارسالا اه متم! نيذللانيمللالاب وقال

 ١ فوشك1او مولعلاب اوبأانل مفتوان<ئاو ىطقتو م ركلاك هج وىلارظنال انقذو نأ قطاونلاو د ماوجلاو
 تضنأ كر ارمسالا اوتاملقلا عاونابانبولة ىف ىلدقتوط وغلا والاوىس هركلاو ش ,رعلاتاكرب نمانيلعضدغتو
 تنكىناك ناد ستن هتستنأالا هلالزيجارلا محرأ امثل هركو ل غاعاب نيعجأك' افصأو كئاسن واق ىلع تءاتو

 ىدمسحملا با ا اذهت دكت ىسفن تقى ا مهلل|نينمؤااى غن كلذكو خلان هءانبحت : وكان ساو زيملا اغلا نم

 كئابلوأ ممهو ةيسدقلاكتكتالمرارسأوةرهلالاكتايلكت عار انلرس فاعف ثتسءابنمالماذا ريقح
 اودجوللوسرلامهارفغتساوهنلا اورغغتساة لوا مهن اوملطذ ا مهنولو هن دمحلا كبد متاضويقو ةينابرلا
 انثيدهذادعبانب ولت غزتالنب ررانلا باذءءانقوةنسح ةرخ الا فوة نتحابندإ!ىفنت آانب رام راباوت هللا
 انلرفغاانب رباسحلا موقد موني: ومللو ىذااولو لرغغا بر باهولاتن اكناةعتر كندا نمانل بهو

 ةرعلابز كن رناصخ ميسر فور كلن اانب راونم1نيذللالغان.ولةىف رعجتالو نامالايانو ةب-نيذلاانناوحخالو

 1 نيلاعل ابر هنلدجلا و يلسرملا ىلءمالسو نوةدداسع

 هريس سدقربك.لا ع شلل ةيناسنالا ةكلمملا 000 رعب دل باب ))

 ( ميول نراها مس
 يرغلا عني دما دونا يمك ممالا بشل لال

 بر وهالا هلال لوحلاوةوةلاهنمو لوالاو ةنملاهل هغمدمو لعنلا بصانو هعدبمولةعلا هاو هتلدجلا

 4 00 ملسو ىدهوءاشنمهن]ضأر ونلاب هزنأو ىدهلا مالعأ هب ماقن م ىلعهنلا ىلصو م.ظعلا شرعلا

 ةيفيك ىمجلا ئصلاو ءركلاىلولااهيأ لاوس تب ان يدلل مولىلاناس>اب مهل نيعباَملاو نب رهاطلا
 الادوولا ف منام هناف :راغمريغ نم هقلحن ىلا ةدنغنمهن عوج لاو هيلا لو هولاو ىلا تملا ةزعلا بر ىلا كول سلا

 هرظنو«لظفع واعف ةعفدملاعلا نذل نيعةفرط ملاعل !نعي>اولو هل اوهنموهيلكل اف هلاعفأو هنافصوهلي ا

 ةيغ_كك لب املواناباروهلملا كلذ ىمسف هتعتاكاردالا فعذ:ث دف هر رن فهر وهط دنا هناريغهملا
 ةرضىلا هدنعنم عوج ىلا ةيغيك مث هتدهاش ىف هيدي نيب فوتولاولوص مسولاةيغ.ك م ىلاعثهملا كول سلا

 نوكتلاسلاو ةدرفمق+ !قد 21 ع ل يا دج رع ديا

 «ةيناحورةوقوكلابلالاو- قالت ااهدوح وفلتخ هناوةدحاو قحلاقد ر طن |عمودارفأ قدا قب رط

 نيعتباملّوأو ا 01 0اس ارا رش ىناحو نلانوكق فاضوالاهذ- هضءه دوك ن ٠مم مواوفعشو
 هسئعانادقنادةوومرب رت سا نطو (كّوالا) ةعبسولا عج رئة اف ترثكتاو ناو اال ني: تأ انيلع
 .[|ريسنئذلاخ خزربلا نطوم( ع «برلاو)اهفتأ“ الان خىبااايندلا نطوم(ثااثلا 0 اخرأ(ىناثلاو)
 (شداسلاو) ةرفاخسا فدرلاو ةرهاسلا ضراب رشحلا نطوم( سماه او) ربك .الاو رغمالانوملادعبهملا

 نو



 ش
ْ 

0 

 عضاومن اا ما هلال 0 هد ع ٠

 1 1 0 د 1 رم "اىوقلافسيلن ا

 يوك رومان اوبر لاو جل هالو شلال بمرف سلات ارابنآ تاع لحساو لا اح ١ بسحب

 عال ارق سماها ق ةغل ماما ناوةذاو أن امأو معن «#بف مج: نأ لاح نذ ماظعلا لاو هالاو راطخالا

 اّمطو 0 رية ةدهاشملا ذل ل عتسا نملا هيت هاند رو أ اغاو هلال نوفهحارلا لقعت ىناف هلزنمىلاع لك ق اعتب

 قاتل عس>حاص«. ةثنكول كن دهاشمتامزامنافاهمف لممالوت مااهوح ”الار ادلا اوهو«ذطوم هوت نأكل ضف

 تافاهتن> ةيلاطا اكل دئاسفن ىو اهرةيلاطل كل شناور فالج وان حدي كنالكي كوأ 1تاك هللابامكع

 سفنرخ ىلا اذكعو حةلاو نسما ءاهاعةرو ىلع ءريشمت ماسجالاو هلع ةرو س ىلعرشحت ةيئاسنالا ةقيلألا

 ١ انةيمحأ ام نتفلا

 مهللا عدحأ ناوقنال
 رفاك-ل!ناف ىتتح ىنقل

 لوقت نكلو هنت نقي
 لع ناعالاّ ت2 ىةل ١

 تامملا |!
 مالسلاوةالصلا لدف) |!

 لففأ هيلع ىلا ىلع

 (مالسلاو ةالصلا |
 ماسلا موق سلحام ؟

 هسذهللا ا 1
 - 2 0 ١ تدرأ اذا ملعافاذ_هتمهفاذاف كيس .رثهرك ؟ىنعتءاةةرالاو ب راعملان طومودو ف. ءاالاعنمتاصفنا اذاف

 0 0 1 || ديالف كتالاذه هناطلسك اع مك نا كن افهريغل ةيئاب ركب اق ىفو كلذكل منال هنأ هب سنالاو قملا ةمدد
 هم . 6ع 5 0 5 8 د 2 5 2 3 5 5 3 2 7 2 أ. 5

 ل ل : انطابوارهاط قل ان مكب رةنوكر قالا نمل دعبر د5 ىلع هنافالملا نعةواخناراشب او ساما انعةلزعلا نمثل

 7 م ت11 با,لوأ او كلذ ىلعدي زال ةداخْك اع ضرفامو كاوقتوُكَةءاط قت هيىذلا علا باط كاع بحاملواف
 ا لعاو تكا < ىهتامارك عسب رآكللل_ع ل لكوتلالاو د وعلا مده لامع رولا هيلمسعلا كواسإا نس َْت هم 8

 ءال ناعما ٍ ءاوهاا قاري اوءاملا ىلع ىشملاو ضرالا ىط ىهو لكودلا ه-ردلو ىف كاكون لود> ىلءةلدأو نامالع

 ل ند || لات الزنتلاو تاماركل اولاو>الاو تاماقملا ىلوت:كالذدعب بابل اذهىةقيقلا ىهونوكللا نملكالاو
 ل 1 : ليسالف ك ءلعاكاس كمه هوتاكث او كمه و تاطاس نمت ودوكماقم نبأ ف درعا 1 ىدكت واح لحسالت دوما

 تسرعالاة ملا موب ل ا ليةةضانرلاب كلب لعو لايت الوةوا هنا: كاناطا تحت كلم هو ناك ناو فراعزي *ميشدي ىلعالا : :واللاىلا

 لرمام 3 هدام لع : 0 ىددن ناف هم ان رليةهضف مدقت اذان اسن الان اف ىذالا لم<و قالدالا سب ذب نع شرا. ءةضانرلا واللا

 هتلادرالا ىلع 0 . د ل داراسدلو مهترمماعمو سانلا كرت ةلزعلا نمد ارملاتاف مهطالتخ ارذ-افردانلا مح فالا ادبأ ال-رهنم

 3 0 1 موهف هبلق ن مقالب ابيد_س ملوهتدب ىف مهتم لزتعا نمنافمهتمئنكبلق ف نوكب الن دارا اسئاو مدر وص

 00 ماا ٠ كلوةوهاهال_أو راكذالا سرك ذئاب لامنرك ذب لغتشافكبلق باب قاغان كدب باب قاغأ اذاف مهم لزب
 نر لإ كتاذغفظفةوركسفاا|نع تاغ ثة نأ نمةدساغل اتالامخلا قراوطن ما وأ .ثهماعتدي نال هللا هللا هللا

 ت ةالص ىلع مهرثك أ | رطلامْرلاَو طرغملا عون موعميشلانمرذحاون سحأ هناةناو .حري_ةنكملوا-سدنوك, نأ دتجاو 5 - كالا . ء ع
 ترك ذنمليخلا بح ىفهدت عةيناطيسشلا اوة.ك !١!تادراولا نيب رفتوتالايحللا ىلاىدأس يلا طرفأاذإ وحار اراالادةءادنع
 لا ناواملع كلر: ودرو. كال ريم الوامل أ دئالوةذإو درب هبقعب نافايكرلم ناك ناتادراولاءاضقنا دنع كلا
 اورثكدمأ [ سبح هللا غرشب تار 5 اذلازت الف ةدسافل ازاكفالا باو برك ولأ اوءاضعالا ف سر وم هبةعد هناف امناطدش ا

 هيرع هةلسلا 00 0 0 كلدقع» ردا ودق هو كبف

 مف هدنع ّن ا 1 فد 0 ال وااو كنزا ماما ا
 ل

 برصد ىلع لصد عاواذه تفر هاذا تجميل تلي اةاورتإل دا مي تقتو اجوبو كاثي هنافك بط ىلعممدو هلع
 ملف هدنعت 5 كيعختالف كنعماغلا نساء تك وهوثالال |وذأ امل ياعمتشن الوافل لعهضرعل ءنانع كيءلتيمهللانا

 # يأ اك
 ا نط نس قغعوم هتانزغاط اذا ارم ف شكت نآ ًافذملا كيلد بح هنأالا مهتو بىفقاشلا لعفيامعتاملاتلاالو تازدإلا
 ىلع ىل 0 * || صدشتلا كلذ كءاج باف راثسل امساب قف كاع لخددق ناعم مشل 'تاقب راش اذهو نازاذهتلقناف هءاع

: 
 بص نم هراق ى 3 1

 هيلعهتلا ل هةدحاو 1 انين هَقرْفَما اامأو«رك ذلاب لغتسشاو كتقاط دهح فشلا ١ اذهنع هلاوهدوأو رك ل | ىلعهنعه رنا

 كلذ يبت اف كننيعقلغت نأ ق اذا لاعفأ نمال_ءفوأ صخش هر وصب اراذا الذ لف هنية ىلايحللاو ىسملا
 مست تسد تيسسو ست تيك تكدس ينتسب سدس سسوس تسب بسس د



0 0 1 

 3 50 1 : 3 / 3 م0

 :  هنعتيهل لاقل ةهيق هش ًارىذلاعضوملا ىفهي«_:مقاعتنتاك اردالاف كنعباغتا يتااشفرهتذشكلا رك 0 5 2

 / ىسحلا و اةوسصق ةيلقعلا ىناعملا كَ لزم: ىلاط عكتل لا ئسكل [شتكلا نم تلق تن كذا تلدتداو || هنادأ ص فلل
 5 تاونمال اوأءاما رم ةاةتابورسشم كال تقمسن اق هبل غمش م تشن الف نيقيدصلا نمءاش نمو أى نالااوف :رعدال نامل اق نيحامس 0

 'ىحرك ذلاب لغتشافةداملانعّةدر ملا فاعلا ملا عال ىلحتن و لاييخلا ملاع كنعلو زب تحرك ذاب لغتشافرجلا نم ىبمأ ْن؛ ىقو-غلس

 اجي عةذللا قب فام ب ةقرغتلاةل سو ةموئلاوأ ةدهاشملا ]3 هي رك ذل! نع كانا اذاف روك ذملا كل || بح صسومالسلا
 لكس ف رعت واهريغو ةيندعملاراخحالار ارم 8 الو آف شكتتف هال !ةكدامملابت ارم ُك.لعءضرعب للاعت هللازا لب ريح تءّقل ىفانسم

 - | تب :غتساناوترسقن» .اقفح كن باسم تدرطو تءفن كا ذب هنمت هش تاو عفانملاو راضملاىف هتصاخو رتج كب رنالاقو ىرشك

 ةبشع لكك تدان ت انااا نعذا فشكو طغلا كلذ كننع عفد 0 ذملابناىلاتأكتلاو رك | ذإاب تاغتشاو هنم كبلع ىلص نملوقد

 هنرارحت رك املوالاد دعو 'ذغنكملوالو أك مكحا وعم مكح نكمل مفانملاوراضملا صاوخن نم هلمحتاع | مل-نموهيلعتباص

 0 وراضملاص او نم هلمكتامع كدفرعذْكل ل عت سف ناناودحلا نعل عفرهعمف ملاذا هتءوطرو هلع تاس كاع
 - ءالؤدش ارتاتراكذالا نمهلوغ متن لام هرظنت تآكلذوةتكن لانو هداسععو<- همست كفر عل ١ ملاعلكو |َسماركشت ندوسف

 اذاوت' دو>-وملا ىف كلمت ؟كالاح كالذاع او ىقحالىلام> كف ْشكف هياعشنا !ىذلار 5 ذليل شم ملاوعل ١ تلعح ىنا هللالوسراب

 00 اتاي نإ ملأ ع نعل فكم كلذدعب 2 هراكذ أت اعوذت ءاوهؤ4 تدهش اذالاقاهاك الص تل

 : 8 0010 .بالودذل أ آو تالاخلا كماعت عون هوان اهدا واخملاب تيطوحنو ةبحوال ا ا تاو س.تثيردملا كينذ

 7 ررشرباطتم رونا عفرهعم ف ة20 ناف كلذهش ًاامواغمث5ف ءاعالاو اقيطا فم .ةكلاريعد :ف.كوتالا شالا

 8-5 روتثا عفر ل :مثاو * ف كيت عك ذلا لعتمداذافر 0

 ىذلالاكدااو نامل اورهاظلان مك ةلتحلاهو>ولاب ةعادابادا "1 تند اعو ىلكسا !بمكر ل ارودوعلاوطا لور ا َظ سد

 ةيغب .5و صقن ةءانذ ةدحار تاذلاو نطايل ا هولا هإبخر مرا ل ملسو هيلع هللا ىلدهللا

 : ءاطعلاو ذدخالا ب ادآو تادا' دعتسسالان م قلتملاه لعن وكي نأ ىنبنباموىلاعت هللا نمةمهلالا مولعلاىت 0 ق ىرشنلاو مولتاذ

 2 ريسغواط> قد رطةمئامةربد سما هلك ق رطلا تاو قرحا كالهلا نمسلقلا ظفعك فدكو طسلاو صمةلاو ىنءاسهزالاقفههحو

 2 ةواس !اراكفالاو ١ ل ولعل لن زب حتا ردك اذه عمفقنت مناف «:عهلاسرلا هذهق.ضت ام كلذ 59 رتالاةذلد 1-3

 م .انمجال او حاورالا اعني :تاذير كسلا داولو لهل او مهولانيب قرغلاو ماهفالا ىلءأرطآ ىتلاطيلاغلاةروصو | رتا,كييضرئام لود
 ريغو هدهاخالنعو ةدهاحتنعنوكتل ا كرب ندسسو هرانع ملاعق ىسهلال 2 اناب رسود]وتل كاذب سو 1 قصاالهنا

 امنيفودوملا فةجرلاونمال اوروفل !نأب رسو ماظنل اولكشل !نسح نءةئثامذلا س وفل اوهسدةملارودلا رك الو اريشع 20

 || بت :!سم ال عفر «_عمقت مناف ءابطخلادادمالا نوكم|هامقاموعا رعشلادادمالا نو ةريضااهذهن هو كتم م 0 كَ

 نا ا!تلعملاعلا اذهكل ىلعاذاف لقلا اوهعضوملا اذهو راسدل املا ع نموهف ليقهندهاشام كو ةيبطقلا
 ىلع ردقلاو ىسهلالا وكلا تيطعأ اواهفدوج ولا نابرسو تادوجوم ا بدترب 'ودلاو1نادولحوتامئا دلاءا 5

 عمه نت لناو ف ثكلاورسلا ىلع_هرلاو لاجالاوز ومرلا تيطع واهله ىلاهغيلبت ىلعةنامالاو اهل -
 / متاوكلذريغو رودلافالتدتا اوملاعلا ىف ةرهاظا فالح دهاشتو بصعتلاو ضغلاوةمجلا ملاع نعال مف ةراذه

 عئارسنلاو ةجقتدملا بهاذملاو مياسلاءادالاو هوحجولا مت أ ىلع قنا فشكو ءريغلا لاعن عكا عذر كلذ عمق:
  كلباةيوهوالا نعد ف شكيب : ماهم ن مامو< هوه رز ن سحاب ةءسدقا !فراعملا نمىلاعت هللاهمب د زدقاماعى ر , ودل ازنملا

 1 عمفةتلناودناذب ك قشعد وة هلا ةرضح نمهتنت صو <هماقمن عمال برع ومظعتلاو ريقوتلاو رب رعت لاب

 || اذه عمفقت /ناونفلا اذهل ك اشامورارسالا تاضماغو ,ركملاوتايثلاوة نيكس اوراقولا لاعن عشا عف ةر كلذ

 أ سب 25 ت1 اا رافعا مناف نويل كو هولا الا نازخو زمعل اورودةلاو ةريدل املاء نعشلل عذر
 ا دو ميج ىلع لب 0 ط ىلءفقاو تن ًاواهمعنىل صافتو ضع: قاهذعب لا دنوامخاجرد

 ارمثع هلع تانسالا

 ى سم صمد >س

 ىلصةدحاو لع صنم
 2 ولص رم هيلع هللا

 رم هحاخ ه-_:عتط»و

 معه تءفر رت طخ

 سم بد 2س تح رد

 رشعا م هثدتكو طر

 نم ط س تاكدسدح
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 مل نافنب رادلا نمةدحاو لكلا ةلصوملالامعالا نشا عفرواهباذعل .ساغتو ضعب ىفاهضعب لادن اتاك

 دعو ديدش ناجشو ميظءدجو هيف لذحخأيفكريغ هبفىرتالرون كل عفردتو هدا فقت مناف مهلا اعدف دج ىلا
 مناو حارسلا ليامت هيف لب امت تن أو هتب رام لك كني ءفرغصد و كلذ لبةاهفرع" نكست ملامهثلاب :ذالا نم<بف

 الف هّتع مم اذا هفرعت صو ص عيست مهلو لد ستر وسو عفرتر وسو مدآىن:رود ىلعر ودل عفر هعمه:

 ْئدلكو ةيناجرلاب رسل عفرهعمفقت مناف هيف تن ىذلاكلَتقو فر عئاهضو مهند كلر وص ىرتسو شدت
 هيف ءدهاشتوالانيعو مع قسبالو كلذ ىلعادئازو هيفهسياءتعاطاام عج ىرتفئش لك فترظناذاف<يلع|

 نو كب روهنأو كتب ور ىسهتنموُك تاز وكتب اءتفرعهيف كِياعتعقو اذاوئث لكى كنيعباطاو
 هرثأ تنب اعف _عموئثلكراتسان عكا عفر هعمض قت لناف كتيصوص+ ةر وصو ةدالولاو ةفرعملا نمل_ظح
 'لرحملانءكل مفرهعمفقت )تاو نونا كاملا نموا م عت لضفتو قلتو هتذاكتسات دهاشو هريس ثفرعو
 ترضحأأ تأ هناودخا جاملاران 1ك ل_.فثهتن |ىىدتق م متقصم مثتينف متم مم تيد هعم فن مناف
 تنداعام لك نءاعتف كمر دم ىلع درت متع وذنت ابتافاهضيغت ىلا ملدا كياعتعلفنثديغ م تعج م تيقبأ ُ
 ىذلا قدرطلا ةيسانم كلاس لك ةداعر تدمغث مح كس ءو /ىضرالا دعما كيد> ملاءىلادرت ىتحر وصلا فلم
 هعمست ىذااوهو ناسلل كلذ ذل ثراو هناف تناك ة غل ىأ ةغل ىحا: نم لكو هتغلريغي ححانب نم م عفش || هيلع
 ُتالثوني غلب ىحانملاو مثموىس رداو ىعهارباوىوسعوىوسومانالف نقب راعلاهذهلهأ ةنسل ىلع
 وهف ةباغف مادا فهريغولاةع فاك ةصاخئد مهلا وهوتاغالا ميم حاشي نءلل ءاك-ااوادعاصو 5 رأو
 در نمم-:منالجر مهفتودود درملاامأ اودو درملا نم ىلع أ هنافماقملا كلذ ف ثالهتسملا مهتم تاف عج ريلامفقاولا

 ىف ةءالولاو ةوينلا نأ معا «ثراولالاعلاوهوةب ادهل اوداشرالا ناسأب قامت الاد هر نم مخ هو «سفن ق-ىف

 الوأ مسحلابالا لعغيالنأ ةداعلاترحامم ةمهلاب لعفلا فىناثل او ىسك" ملعت نم لعلا ىف داول 'ءايشأ ةثالث
 ةيطاخت ريغىلولاةيطاخنافباطخنادر ع ناقرغن وسحلا فلابد املاعةب و رىفثااثلاو هءلعمسعلأ ةردذال
 ىلصءالاروذلاب ءاسنالا جب راعم ناف كل ذك س مالا سدا ءاسنالا ب راع مىلعءاملوالا ب راعمنأ مه .ىتالوئتلا
 ىذلا هيبنةينا-و رةط-اونذحلاب هنافىلاعت هالو لكن أ لءاو « ىلدالار والان مضيفبا.عءاياوالا ب راعمو

 ملسو هيلعهتلا لصد ةمأنمءايلوالا نأريغاهنع قار والا هذه قرضت ةفيطل رارس انهو هتعد رش لع وه
 ىلسد ترون نمن كسا مالسلا هيلع ىموم مهتمدحاولاثر ودق مالسا اوةالصلامهماعءابدأالاتاماقم عماجلا
 مالسلا هيلعىسو ملاح مالسلاوةالصل اهيلعد# نم هان وكيف مالساا هءاعىمومر ون ن مال سو هيلع هللا
 وأ دوه هنأ ى اعلا لذيذ مالسلا هيلع ى سي ءوأ مالسا ا«. عىمومةظحالمهنوءدن-ىلو نمرهظياعرو هنم
 ةالصلا هما دمت باق ىلع بطقلا ناو ةفرعملاة وق نمالذاغ اوهنومد.#فءءاسنالاءالؤ رك نب هنوكارضات
 مالسلاهيلءىمومباق ىلءالجر وهمي خيش ل وأو هو مالسلا هيلع ىسيع باق ىلءالاجراننيةلدّقلو مالسلاو
 و «يلعهللا ىلص' دم ن أ عاو « انباضأالاهرك ذئامفرعنالو مالسلا«بلعممهاربابلق ىلع زير خآو
 نم هيّوظلاو ءانعبت اومالسلا«.لعهمسحث عب ىت-حاو رالالاعف مهتاماةمىلرلاوءاسيبنالا عجم ىاععأ

 نوذحخأب مهؤاين أو مئات أن ءنوذأب اوغلس ن يذلا ءابينالاءاياوامدعب لزنوأ هدهاش نمكس ا ىفءاينالا
 ةمالا هذهءاملءرممللا ف در واذهلو هنعذخ الا فءاسنالاة ب دمحلاة,الولاتكراشف لسو هيلعهللا ىلص دمت نع
 اديهشةمأ لكن مثعبن مولو لسزلا قسفلافو سانل ا ىلءءادهش اون وك-تةلانمفىلاعت لاقو ىلءثارسا ىنب ءامسناك
 الو ةءد_هحلاةملكللاثت ,راولا وانا ىفةمهلاف هرمهبلف موعابتأ ىلعءادهشءاببنالاو نفمهسفنأ نم مسهلع

 لم_يلفاز_هلئاهسفن هتفو نوك,نأدهسلو«ىغنب كلغلا مادامال عى دز ىفر لقو سفن لكف لوقب لازب
 نانويلا دالب نمةينوةب ةلاسرلاهذهانعضو هنع هللا ىذر عي شلا لاق نو سفانتا ا سفانتمافدإ:.ىفو نولماعلا
 ةثاقعو نينث اةنسانن اونا ضعي

 -بيسسسا

 هللا ىلهىنلا ىلع ىلص

 ىلص ةدحاو لسو هيلع
 هتكئالموإ«يلعهللا

 ةيفيكو | ةالصنيعيس
 هءلع مالسلاو ةالصلا

 مك .وهيلعهللا ىل ص

 ىخر ىلعلاق مدلل

 ب دو عبء اعد لك هنعهللا

 ىله ده ىلع ىلصن ىد

 د#لو مسو«يلعللا

 ىضر ر# نعو سط
 ءاعدلا تا هئعدهللا

 ءا سلا نيد' فوةوم
 دعست ال ص زال و

 ىدئش 4م ع :راالو

 ندب ىلع ىلصت
 ناودسوبأ خيّشلا لاقو
 ه«ءلعهللاهجر ىنارادلا

 ةحاح هللاتلاعاذا

 ىنلا ىلعةالصلاب ًادباق

 5 مو هيلعدللا ىل_ص

 متحخامت شا ععدا

 هللا ىلص هيلعئالصلاب
 هلبا تأف مس وهاع

 لسبقي همركب هناعس
 مرك وهو نيتالصلا

 امهنيدام عدب نأ نم

 ىلءود# ىلةلدمهللا

 ا تيلخع د
 مههارب ل [ىلبعو مهاربا

 مسهل اديعدج ل ١

 ل ىلءودم ىلع راب
 لعتتحرااكدج

 ميهاربال !ىلعورمهاربا
 مهل ادم دمج ا

 هرك ذاملكه سلع لص

 لصدرهألا نورك اذلا



 5 رك دن ءلفغاماك# ةنلع

 اهلست ملسونولفاغلا

 لدنءهقع مهلل ااريثك

 لزنام' قاحللا نع عفرأ

 م اف رع
 لس-دقف م4 ربال نم

 الو ريغ: ءفرتاام مهم

 مهللا لاوس هعفدب

 مح رابع رك انانعجيرق

 «فلؤملاق«نيحارلا
 00- ندلا ىىةزهشلا

 نبل نيد عنا

 هحو رحو ر ىرزحلا
 فينس: نمت رف
 نيصملانصحلا اذه

 نيلسرملا ديس مالكنم
 مول ملسو هياعهللا ىلص

 ىاثلارهاذل ادعب دحالا

 ىذ نم نب رشعلاو
 ىدحا ةنسمارحلاة لا

 ةثامعيسو نيعستو
 امأشن أىتلا ةسردملاب

 ناتكا ةدقع نسل

 ةسورحملاق ثمد ل اد

 نم ىلاعت هللااهأاج

 دالاس, اسوا 1
 ميجواذ هيل ملا
 لية قاف قشمحن او
 راخالا ني دكت
 نوتيغتس قئاللناو
 سالو راوسالا ىلع
 نم مياقع د_وحيىف

 ةعوطق مهام اوراصإلا
 لامت هللا ىلا ىديالاو

 ةعوذرم ع ردا

 رهاوط قرحأدقو

 اا

 (لماكلادش :رملاتامالعفىدرو رهسلا حيشلا ةيصوو املا لاوقأ باب

 ةئيسسلا قالخالا ن عيص قدا قد رطىلا دش رم خيش ن مك دبالهاياصو ىف ءرس سدق ىدرورهسلا ميسا لاف

 ىلا لساني ريصب يتلاعب ان نوكين أ سو هيلعمتلا ىلصهنلا لوسرلابئاننوكت نأ مصر ىذلا خيل طو رمذو
 ايندلا بح نعاضرعمنوك. ناوداشرالل ملص: الل هابجلا نالاملاعني روكي تاو سو هيلعهتلا يصينوكلا د.
 افصتموموصلاوةةدصلاوةالصل 'ةرثكولولاو مونلاو لك الاهإةنمهسفنةضايرلانس<نوكر واحلا بحو
 ءابحلاوةةدصلاو عضاوتلاو لهل اوةعانقل اوةواذ لاو نيقمااولكوتلاو ركشلاو رعدلاك قالخالا نسا عج

 هي ءادتفالا مصب مال لاوةاللا هيلعىنا اراون نمر ونؤيشلا اذهلثمواهلاثمأو نوكسا اوراقولاوءافولاو
 امداخنكوهقرافتالانرك ذاك اضشت بح وذةداعسلا دعاس زاورجالاْ ب ريكلانمزءأردانهدو-و نكلو

 7 نكثيدحل اىف دور والو نيةداصلا عماونوكوىلاعنهلوقل هتريسوهتاقوأوهيلق طفحاو هاج اولا اودما ايدل

 ىف ىناكهموةفزيشلاو [ث ردح ىو هعمتن كنا هنلاىلا كلا سول :نافدتلا عمتاكن م عم نكسف نكت لن اوه
 ماّيهالا ملاكلاهحو ىلع ضئارغلاءاداب مظعلا ماميهالا نكلفنامبلا حو ر فو فراعملا فراوعىفاذكهمأ

 ىفو ةلهاسملافضئارفل اسم ىف سانلا نمريثكسفلفاونلاةداعرب م تابترملا نم_سلاوتابحاولا ءاداب مافعلا

 نماريثكك رتىلاعتهنناهمصءنمالا قانا نااغلاحاذهو تابحاولاو ضئارفلا وقح ماعلا نع لساكتلاو

 || ىلسهللالوسرتاءاغشلا فو قثاللاههحو ىلءدحاو ضرغ. نوموةءالوةريثكلل الفاو: لابن وموقن نيل اطبلا

 البلا او رظتناف اهفالخ لعوأ المعد لو تك رو تدنفو تمدعىأ هتنستقيمأ اذافهتمأى ةمكح هاقبل

 فنكمل- 5 هبلعفللا ىلدهلل ل و .رلاقلاق هنا. ءهللا ىض ر رمت |نءواحل اودج مامالا(ح ردخأ او نيغل و

 ىف نمؤملا نوك تأ ثيدلا اذهنممهفي و روبةلباحصأ نمل سغن دعو ليدسرباعوأ سم رغكناك ايندلا
 ىلا ةب رقلابا مو هيسنالاو هللا نافرعلا فرخملاب.:دلا ىلا ةيناحو رلا ماعم ءاسىذل رحال ارذا سلاكا سن دلا

 ىلا ةلهولاو ىدهاا ليس نع مطقنب و فراعملا سم «:ءبرغتالكلابتنبز وايذدلا شوةنىلاتفتلدالو هللا

 هريس هللا س دقريك الا عيشلا هلةناذكتوهاالاملاعءاب رغز مين رغوهوال كف ىرقهقلا عج ربو
 ((هتر و ءاميتك اهعبط لبق ةذب زمنا هذه ىلءرهزالا بيطخ ةمالعلا انذاتسأ عاطا| ل 9 1

 (ميحرلا نجحرلاهللا عسب
 نم ىلءمال_سااوةالصلاو راوفالاعلاوط تاةرغلا هنمعلطأو رارسسالا عي ادونآرقل اعدو ىذلاهتيد#لا

 : ققدلملا قةحلا ىدبمادمعملاقمفوتيديوملا ردثالا ماهلاو ددحلوألا مامالا عج 1 ذالا هل رارسالا

 ةفئاساهدراوم دئاوغلا لكتداعأو دئاوفلا:لجتدافأو ه:س-لكلاعالانم تنببو هاسحو هددت
 نيسبملاباتكلاي» :ةعالا ىلعههثدونينمؤ!!تابغرةراثااهيدصقلاوالم كو ةينسة.فاشاهناعمو ةينه

 هابع قسو هللادجر ىطاشل الاقدقو مدقلاهتلا مالكوهذا مماغعتلاو مارتالاو ةوالتل ان مهبجاوب ماسقلا ىلعو

 المكمنب رك اذها لكرح ألن. « هناسل هنعتآرقلا لغشن و هارث ةجرلا
 ماع ماحب مالنا نس هلوانل معو هفشدوانند«سيلعو انيلعهللا طفس ةنب زاناهز هى لو مردهللذ

 .٠ : مالسل اوهالصا امهملعو هيلع لسرلاو ءاسنالا

 (167ةنسلوالا عسب رنمائرهزالاباقسلا هارب اريقغلا «بتك )



 امل

 ىوارمءااىرهزلاد © ىواسملات ارفغىحا ار حمم ل وب

 لهال كت ايهنمبصنرفوأتلءجو دادعالات < لوخدلا نع تلجىتلا كتالضفتب تننمنماي لدمحن

 نيملاعلل ة جرو عبملا دم انديس ىلع سنو ىلصنو دايعلا نيب نمكنتاب ارارساب نب زرئاغلا مهاوناكف ثيدسحلا
 مدقفدعبامأ ةادهلالضفلاىوذهرادحأو ةاعنلاةنمغسهل [ىلعو نيبملا ىف رعا!تارقلاب صوصخلا

 ذامالاو ل_ضافلااهفلؤاراك ذالا ايا رارسالاة نب زخ ىعسملا باكل عبط ىلاعت هدهد
 مظعو عالطالا ف هفلّؤم ناشولءنعرذ سب اتكودو قددحمدي كال ماكلا

 لك ات مودلبلا رارط: هررةتنشوو هررط تءلح دوو عافتتنالارم ةذلهل .معمهلزمةسعف ْ
 فئاخدحأ لكحو نيكرهو بلك ىلع دداالا ةمعدأ نم لمثْشملا نيصخلا نصخلاباّدك

 هلامو هلدأو هسفن ىلع عيجلاهللامحر ىرزجلانبا ةماهغلاربملاو ةمالعلا مامالل
 ءوسو هبونذنملج و ةعباطملابكلذو .عفرلاناكملا هاضر رادزم مهنكسأو

 امب نصتدقو هلاعأ ىديدسراو< يملا ةسور متابع هيذعملا
 اذه تلعف هماعردشب رهزالا عماجلا نماس رق ربدرالادبأ

 ىلع تاكوتو صح ةيناثلاىداجر هش كلذو رينملا
 مو يسب و خو هللا ىلعهب رص [مع٠. ةلس

 ترحأدقو ليكولا ةالصا|لضف ا .محاص
 ادت حفلا ابأ ىدالوأ ةيحتلا ىزأو

 مساقلاب ودجر كيب أو نيم
 ادم ريك (ا,ًاوايلع

 ىملسو ةشئاعو ةمطاقو

 عم ىوعهتن اور هع دخل و

 3 و رفلز وحكام عج

 لأ تح كلذك و

 هلو هتادجاو ىرصع

 ارهاظو اون اوالوأ
 ىلع هتالسسو انطابو

 هل آودجت قلخ اديس

 همالسو هيو
 مهلعو«م 01












